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bas”, sako Winston Chur
chill. Amerika ne tiktai sa
ve žudvtų, bet ji palaidotų

Rusų Paryžiuje pasiūly
tas “naujas” planas atomi
niams ginklams kontroliuo-

visas žmonių laisves, jei ji ti, Vakarų valstybėse ne
sutikti! su Sovietų Rusijos randa pritarimo. Amerika, 
siūlymu sunaikinti savo di- Anglija ir Kanada, kurios 
džiausią ginklą. | turi atominės energijos ga- i

Buvęs Anglijos ministe- mybos paslaptis, sako, kad
rių pirmininkas Churchill 
sako, kad viltys susitarti su 
Rusija vra be jokio pagrin
do. Sovietų Rusija JAU yra

Rusija nesutinka su tarp
tautine kontrole, nesutinka 
leisti tarptautinės kontrolės 
agentams lankyti rusų dirb-

MILŽINIŠKA BOMBA KRAUNAMA Į ORLAIVĮ

Englin Field, Fla., aerodrome orlaivis “ima” nuo žemės milžinišką bombą, 
kuri sveria 4,000 svarų. Tokią bombą orlaivis gali gabenti kelis tūkstančius 
mylių, numesti ir vėl grįžti.

daug stipriau ginkluota, tuves. Tose sąlygose nėra 
kaip visos taikiosios demo-: jokio tikrumo, kad Rusija 
kratinės valstybės kartu ar kuri kita valstybė neims

Valstybės Sekretorius Marshall 
Tarėsi su Prezidentu

G. C. Marshall Grįžo į Paryžių — Protestavo prieš 
Trumano Pasiirojimą Siųsti į Maskvą “Taikos Apašta
lą” — Saao, “Berlyne Taika Yra Pavojuje”.

~ f f valstybės sekretorius G. C.
Del UaiVlį Marshall staiga grįžo iš Pa-

Rusija reikalauja iš Ita- vyžiaus į VVashingtoną paš
lijos atiduoti jai 33 italų tarti su prezidentu dėl A-
karo laivus, kaip tai yra menkos politikos Berlyno
numatyta taikos sutartyje klausimu. V alstybės sekre- 
su Italija. Rusai reikalauja, torius griežtai yra nusista- 
kad laivai butų atiduoti ge- tęs piie» prezidento suma- 
rame stovyje, o italai aiški- ny™4 pasiųsti į Maskvą sa- 
nasi, kad jie negali tų karo vo specialinį taikos atsto- 
laivų pataisyti. Anglija ir v3 » vyriausio teismo purni- 
Amerika, kurios irgi turėjo n.1,llkf Fred Vinson, pa- 
teisę paimti iš Italijos karo sikalbėti su Stalinu dėl 
laivyno po 33 karo laivus, Berlyno blokados nuėmimo, 

tų laivų atsisakė, bet ^a^o, kad prezidentas Tru-

paimtos. Vienintelis taikos 
laidas dabar yra Amerikos 
turimi atominiai ginklai. 
Jei to nebūtų, karas pasida
rytu neišvengiamas.

W. Churchill mano, kad 
Rusija irgi turės atominių i

slaptai gaminti atominius 
ginklus ir, kai jų prisiga
mins, tada galės pulti savo 
kaimynus. Todėl Vakarai 
laikosi jau seniau savo pa
siūlyto plano.

t
ginklų. Bet kol ji tų ginklų RUSAI NEŽADA TRAUK-
dar neturi, Vakarų valsty-’ 
bės turėtų surasti būdų su 
įa išsiaiškinti dėl taikos ir 
laisvių užtikrinimo. Kal
bant su Maskva jėga yra 
pagrindinis dalykas.

W. Churchill kalbėjo šeš
tadieni konservatorių parti
jos konferencijoj. Jo kalba 
sukėlė didelę audrą ir galy
bę spėliojimų. Dar niekada
W. Churchill taip aiškiai____
neįspėjo pasaulį dėl Rusijos • sjOg tartis su Maskva, 
imperializmo, kaip šitoje 
kalboje. Anglijos valdžios 
pareigūnai skundžiasi, kad 
jo kalba buvusi neapgal
vota.

TIS IŠ UN
Maskvos “Pravda’’ rašo, 

kad kalbas ap'p Rusijos pa- 
sitraukimą iš Jungtinių
Tautų organizacijos palei
do anglai ir amerikiečiai, o 
ne patys rusai. Maskvos 
laikraštis sako, kad prezi
dentas Trumanas buvęs ne
patenkintas su “Berlyno 
klausimo” sprendimu Pa
ryžiuje ir todėl norėjęs tie-

AR AMERIKAI YRA 
PAVOJUS?

H. Wallace, trečiosios 
partijos kandidatas sako, 
kad Amerikos saugumui 
dabartiniu metu nėra abso
liučiai jokio pavojaus. Wal- 
lace dar sakė, kad Ameri
kos užsieniu politiką veda 
W. Churchill, o ne Truma
nas.

Tuo pat metu Amerikos 
šnipinėjimo agentai Euro- 
poie praneša, kad Rusija 
gali mestis i karą dar šį ru
deni ir neabejojamai ruo
šiasi prie greito karo.

SUBMARINAS PASIUS
TAS DABOTI ŠIAURĘ
Amerikos vienas subma- 

rinas šias dienas buvo pa
siųstas į šiaurės vandenis 
su RADAR prietaisais da
boti, kad svetimi orlaiviai 
neužkluptų Ameriką iš ne
tyčia. Submarinas gali būti 
panėręs vandenyje kelis 
mėnesius.

John Lewis Už 
Republikonus

Argentinos opozicinės Mainierių konvencijoj 
partijos veda smarkią agi- unijos pirmininkas John L. 
taciją prieš fašistinę gene- Lewis griežtai kalbėjo prieš nuolatinius narius į saugu- 
rolo Perono valdžią, kuri prezidentą Trumaną ir ne- mo tarybą. Šiais metais į 
veda propagandą už kon- tiesioginiai piršo mainie- saugumo tarybą įėjo Nor-
stitucijos pakeitimą ir per- riams balsuoti už republi-----±*- TZ ’ ' « • *
rinkimą Perono prezidento konus. J. L. Levvis sakė, jei 
vietai. i yra maini€fiU roti tokių

Opozicija spėja, kad Pe- žmonių, kurie “nori mane 
įono valdžia pati sugalvoto mainyti 1 Tiumaną, tegu 
“pasikėsinimą, prieš prezi- 1“ ™aln2 lr tc«ul biesas 
dentą”, apie kuri valdžia 1!Tia : , t .. , ,
sako, kad tai esąs “užsienių 31 už^rezoMurija^ kuri u*ryoa yra svar-
kapitalistų sąmokslas pnes ^v°rkia nrezidenta Trumą- biausia? Jungtinių Tautų 
“liaudies draugą”j Peroną. Į „a main^r^bak organizacijos organas. Jai
Opozicija sako, kad Perono kada ateis rinkimą tenka sPr^sti tarptautiniai
nnliniia ta eamnkda įsnprp- suos> kada ateis ’ konfliktai ir dabar saugu

mo tai-yba svarsto iškilusį 
Berlyno klausimą.

Didėja Opozicija 
Prieš Peroną

Nauji Saugumo Ta
rybos Nariai

Jungtinių Tautų seimas 
Paryžiuje išrinko tris ne-

vegija, Kuba ir Egiptas. 
Saugumo taryboje yra 11 
narių, penki iš jų yra nuo
latiniai, tai yra didžiausios 
valstybės su “veto teise” ir 
šeši nariai yra kas antri me
tai perrenkami.

Saugumo taryba yra svar-

policija ta sąmokslą išpėrė- ................ T i tK ‘ - - ;srPif- tai čia jau J. L. Levvis ne
gali jiems padiktuoti. J.jo, kad savo “vadą* 

lamavus.

A. HISS SKUNDŽIA 
W. CHAMBERS

Levvis seniau buvo persime
tęs nuo Roosevelto, bet mai
nierių dauguma visvien bal
savo už Rooseveltą, o ne už j

Alger Hiss, buvęs aukštas republikonų kandidatą. 
Valstybės departam e n t o 
valdininkas, apskundė į tei
smą Whittaker Chambers, 
buvus, komunistą, už šmeiž-

SAKO, AMERIKA AP
LEIDO IRANĄ

Dr. A. C. Millspaugh, bu- 
ZZZ7777T" , vęs Amerikos finansų misi-

S1ULO PENSIJAS BUVU- jos jrane viršininkas, sako,

nuo
Rusija būtinai nori laivus 
gauti.

Italijos vyriausybė, nega
lėdama susikalbėti su Rusi
ja, visą klausimą perdavė 
spręsti “keturių didžiųjų” 
komisijai, kuri, atrodo, ne
skubės rusų reikalavimo 
patenkinti.

“BALTŲJŲ VIRŠENYBE” 
PIETŲ AFRIKOJE

Pietų Afrikos vyriausybė, 
kurią sudarė “baltųjų virše- 
bės’’ šalininkai nacionalis
tai. išleido patvarkymą, 
kad Capetovvn mieste ir 
Cape pusiasalio gelžkeliuo
se baltieji ir spalvuoti žmo
nės važiuotų atskiruose va
gonuose. Šitas rasistinis pa-

GRUODŽIO 5 BERLYNO 
RINKIMAI

Berlyno miesto tarybos 
rinkimai paskelbti gruodžio 
5 d. Miesto taryba sako, 
rinkimai įvyks visame mies
te, bet, jei rusai savo miesto 
dalyje neleis rinkimų dary
ti, tai rinkimai ivvks tiktai 
vakarinių valstybių okupuo
tose miesto dalyse. Rinki
mai bus laisvi. 1946 metais, 
renkant miesto tarybą, pu
sė balsuotojų pasisakė už 
socialdemokratus, o už ko
munistus balsavo tiktai 19 
nuošimčių balsuotojų.

SIEMS PREZIDENTAMS į.a(j Valstybės departamen- 
Senatorius R. Taft siūlo, i^0 politika Irane visą laiką 

tus. W. Chambers pakarto- • kad Amerikos kongresas buvo labai silpna, nepasto- 
tiųai liudijo,. kad A. Hiss ■ nutartų mokėti pensijas bu- vj, jj svyravo, nenumatė 
buvęs komunistas ir vedęs vusiems šalies preziden- ateities ir darė rusams ne- 
prorusišką politiką Valsty- tams po 25.000 dolerių per leistinas nuolaidas. Užtat 
bės departamente. metus. Jis siūlo, kad buvu- dabar Iranas yra pavojuje,

-------------- šieji prezidentai butų skai- 0 Amerika nėra pasiruošusi
SAKO, REPUBLIKONAI l?mi s?nat0 pata’ )am padėti.

SLEPIA PROGRAMĄ nam“balfR Dabartiniu me- ------------------
_ ., , rp i tu tiktai vienas buvęs pre-Prezidentas Trumanas. zidentas vra ^-as. jai yra T. E. DEWEY SIŪLO NE 

lankydamas rytines valsti- Herbert floover. pagal kon_ NUSILEISTI
jas, iš keliu kai tų kaltino; orrftso nutarimą buvusios Republikonų kandidatas---- ‘ —i * /-j 7 ereso nutarimą duvumo> nei uoiiKonų Kannic
republikonų kandidatus, prezjdentu našlės, Mrs. W. T. E. Dewey pasisakė uz
kad jie kalba bendromis (Mis. C. Coolidge ir rėmimą Amerikos delegatų 

11 skambiais zo- 5^ p p Roosevelt gauna Jungtinių Tautų seime ir
po $5,000 per metus pensi- saugumo taryboj. Jis sako,
ios. ; visa Amerikos tauta Berly-

------------- no klausime yra nusistačiu-
KUBA TURI NAUJĄ si nedalyti nuolaidų. T. E. 

PREZIDENTĄ Devvey mano, kad prezi-

KVIEČIA CIVILIŲ VADŲ 
PASITARIMĄ

, Krašto gynimo sekreto- 
tvarkvmas sukėlė po visą! rius James Forrestal prane- 
Pietų Afriką galybę pro- ša, kad jis lapkričio 8 d.
testų ne tiktai tarpe negrų 
ir indų, bet ir tarpe baltųjų 
žmonių.

kviečia Amerikos pramo
nės, darbininkų unijų, švie
timo organizacijų ir kitų 
visuomeninių organizacijų 
atstovus į pasitarimą dėl 
krašto gynimo. Aukšti kra
što gvnimo pareigūnai duos 
paaiškinimus - visuomenės

TRUMANAS IŠVYKSTA 
Į MID-WESTUS

Prezidentas Trumanas su 
rinkiminėmis prakalbomis 
Išvyko į Ohio, Indiana, Illi- atstovams, kokioje padėty 
nois, Wisconsin, Minneso- ie yra krašto gynimo reika- 
ta ir W. Virginia valstijas, jai ir prašys iš visuomenės 
Ten jis lankysis per šešias ivendradarbiavimo paruo- 
dienas ir pasakys eilę pra-.šiant Ameriką gynimuisi, 
kalbų. I Jei reikalas iškiltų.

frazėmis 
džiais, bet vengia pasakyti, 
kaip jie kovos prieš bran
genybę, kaip jie kovos prieš 
butų trukumą, ką iie darys 
dėl socialinio draudimo 
praplėtimo. Republik o n ų 
kandidatai giriasi, kad jie 
Įgyvendins “tautos vieny
bę”. Prezidentas Trumanas 
sako, kad republikonai su
skaldys tautą, ikels reakci
ninkus i valdžią ir bandys 
smaugti darbininkų organi
zacijas.

ANGLIJA RAGINA MAI- 
NERIUS DIRBTI

Anglijos nacionalizuotos 
anglių kasyklos neiškasa 
tiek anglių, kiek vyriausy
bė skaito būtina iškasti. 
Šiais metais Anglijos mai
nos turėtų duoti 211 milio
nų tonų anglių, bet per 39 
šių metu savaites davė tik
tai 145,500,000 tonų.

Anglijos mainierių tarpe’ 
komunistai veda propagan
dą, kad nėra ko skubėti an
glis kasti, nes juo daugiau 
anglių bus iškasta, juo dau
giau Anglija galės pasi
ruošti karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Komunistų Ang
lijoj nėra daug, bet ir ma
žas jų skaičius gali pakenk
ti anglių gamybai.

FRANCIJOJ STREIKAI 
DAR PLEČIASI

manas norėjo prieš rinki
mus “išgelbėti taiką” Ber
lyne tiesioginėmis derybo
mis su Stalinu. Tuo tikslu 
jis buvo numatęs pasiųsti 
F. M. Vinson pasitarti su 
Stalinu ir užbaigti ginčą dėl 
Berlyno blokados.

Prezidentas Trumanas no
rėjo pakartoti, “tiesiogines 
derybas”, kokias jis vedė su 
Rusija per jau mirusį Har- 
ry Hopkiną, kurs buvo pa
siųstas į Maskvą “susitarti 
su Stalinu” dėl areštų Len
kijos vadų, kuriuos Rusija 
klastingai buvo suėmusi ir 
išvežusi teisti į Maskvą,kai
po “maištininkus”. Hop- 
kins tada tikrai parvežė 
“susitarimą”, pagal kurį 
Lenkijos vadai buvo nuteis
ti ir kalinami Rusijoj su A- 
merikos tyliu sutikimu...

Valstybės sekretorius G. 
C. Marshall yra priešingas, 
kad derybos su Rusija butų 
vedamos ir už jo nugaros. 
Jis sako, klausimas dėl Ber
lyno yra perduotas Jungti
nėms Tautoms, ten jį reikia 
ir svarstyti, o ne ieškoti pa
tamsių derybų.

Po pasitarimų su prezi
dentu, valstybės sekreto
rius G. C. Marshall pareiš
kė, kad Amerika yra visada

x i

Franci jos angliakasių I pasiruošusi tartis su Sovie- 
streikas dar tęsiasi. .Jau į- , Rusija dėi Vokietijos, 
vyko visa eile kruvinų susi- j>irma Rusija turėtu nu- 
remimų tarp policijos ir[imti Bcrlyn0 bjokaflą. 
streikuojančių darbininkų. prezMentas Trumanas. 
Dabar komunistai stengiasi p0 papjtarimų su G. Mar- 
sukelti streikus gelžkeliuose sl)alI> paske]bėt kad jis ati. 
ir jau keliose gelzkelių lini- dęjo savo sumanymą siusti 
jose streikas įskilo, o stotis F vinson j Maskvą’“taika 
uzeme streikuoiantieji ko- ,,ei5ėti”
munistai. Francijos vyriau- Bet washingtono politi- 
a.vbe_ sako, streikas yra po- njuose sluoksniuose vis dar 

; litinis, o ne ekonominis ir baui<štomasi, kad Baltojo 
su streiku bus kovojama vi- v;arno patarėjai įpirš prezi- 

! somis išgalėmis. dentui kokį nors “žygį tai-
SAKO, ISPANIJA PERSE- įaj gelbėti” kad patraukus

K IO J A PROTESTONUS balsuo ,l0Jų demesJ ? Tru,ma’ 
T o r. n no taikingumą. Jaltos dva-Dt. J. S. Bonnell, Nevv sJa Washin^ne dar nėraSpalių 10 d. naujas Ku- dento Trumano sumanymas 

bos prezidentas, Carlos siųsti į Maskvą F. Vinson Yorko tfresbitorionu huni-i
Prio Socarras perėmė pre- buvo neapgalvotas žygis. ’ ’ - • ’ ---- -• vlsai issiaesusi.
zidento vietą. Jis pinniau- __________
šiai paskelbė, kad jo vy
riausybė stengsis numušti VANDENBERGAS SMER-

?as. lankėsi Ispanijoj ir gri- šjos savajtės džioje 
zes sako, kad Ispanijos vai- c Marsbal, jšvpko vįl į 
dzia persekioja protestonus. pary^ju

kainas maistui bent 10 nuo- KIA SOVIETŲ ŠMEIŽTUS
šimčių. Naujas prezidentas Senatorius Vandenbergas 
užėmė Grau San Martin griežtai pasmerkė Sovietų 
vietą ir yra 17-as respubli- Rusijos šmeižtus prieš Ame- 
kos prezidentas. , piką. Jis sako, Amerika įro-

—— ------- ' dė darbais, kad ji stengiasi
Bolševikiška Čechoslova-; $50,000 Al.GOS MAINE- gidėti pasauliui atsistatyti 

kijos valdžia patrukę i teis-* RIU VADUI. po karo, o Rusija skleidžia
mą ir leido nuteisti 50 “po- Mainerių unijos bosas apie Ameriką visokius pra- 
grindžio šnipų”. Teismas Levvis dabar gauna S25/D0 rimanynius, Įtarinėjimus ir 
davė tiems opozicininkamsi algos metams, bet uni;os sąmoningus melus. Šen. 

ilki 12 metų kalėjimo už konstitucijai keisti komisi- Vandenbergas kalbėjo sek- 
priešinimąsi bolševikų dik-’ja siūlo pakelti jo algą iki madienį Nevv Yorke, “Lais- itaturai. !$50,000. .vės Name”.

CECHAI NUTEISĖ 50 
“ŠNIPŲ”

Ispanijoj protestonams ne-
Į valia daryti “viešų ceremo- 
, ni.ių”, protestonų visos mo- RUSU JURININKAI AT- 
kyklos yra uždarytos, dau- RADO AMERIKĄ 
gelis protestonų buvo uždą- Sovietų žinių agentūra 
ryti į kalėjimus už darymą “Tass” skelbia, kad rusų 
paskaitų apie bibliją. .Pagal jurininkai prieš 1750 metus 

i Ispanijos fašistų konstituci- atrado vakarinę Amerika, 
ją. ten tiktai katalikų baž- Sakn, jurininkai plaukė ty- 
nyčia yra pripažįstama, rinėti Pacifiko vandenyną 
kaip valstybinė bažnyčia, ir užkliuvo į vakarinę Ame- 
Protestonų Ispanijoj yra lika. Tik daug vėliau kitas 
tiktai 30,000 žmonių, kurie rusų jurininkas. Beringas, 
gyvena tarpe 28 milionų atrado Alaska ir ją prijun- 
katalikų. gė prie Rusijos.
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BALF-o SEIMAS buvo girdėti daug skundų, 
--------  | bet neklysime pasakę, kad t

Spaliu 15 ir 16 dienas didelė tų skundų dauguma' 
Chicagoje posėdžiaus Ben- kilo dėlto, kad BALF-o lė-i 
dro Amerikos Lietuvių Fon-• šos yra labai menkos, o j 
do seimas. Jis posėdžiauja tremtinių skurdas labai di-; 
svarbiu momentu, kada A- delis. Dėlto skundai ir nusi-. 
merikos lietuviams žūt būt skundimai buvo neišven- 
reikia susitarti, ar bent iš- giami. i
siaiškinti dėl būdų, kaip pa-i Jei BALF dabar imasi ne; 
dėti išvietintiems lietuviams j tik šalpos, bet ir tremtinių, 
atvykti j Ameriką. atitraukimo darbo, tai or-

įstatymas numato, kad ganizacijai visos visuome-i 
200,000 išvietintųjų žmonių i nės parama bus dai- reika- 
gali atvykti į šią šalį. Bet is- lingesnė ii- tokią paramą iš 
tatymas nepaskirsto ilei- į visos visuomenės BALF 
džiamųjų žmonių pagal; gaus tik tuo atveju, jei NE- 
tautybes ir palieka tą reika-; BUS JOKIŲ ABEJONIŲ: 
lą išspręsti D. P. komisijai, dėl BALF-o bešališkumo'
o komisija spręs pagal gau- tremtinių traktavime.
namus darbo ir buto pažy- XT . ._ !
mėjimus. Kuri tautinė gru- -T OI?S1
pė pristatys daugiau reika-' ¥?|e?ka rt^tai
tingį paliudijimų, ta gali del bešališkumo, bet reikia
tikėtu dauriau savo tautos J° ir praktikoje laikytis.žmonių attoauktH ŠiaSlf BALF-° Pi™ininkas, kun. 
žmonių atitraukti į >ią sau. D). Konžius> padėjęf daug;

Lietuviai jau pnes kelis (jarbo rupesnio šalpos 
mėnesius tarėsi sudaryti reikaluose, savo politikoj 

dažnai eina vingių vingiais.

JOEUĮV^SO.BOSĮrON

KANDIDATAI VARŽOSI DĖL VAKARINIŲ VALSTIJŲ Kas Savaitei
------------------- - -----—————JI

Jie “Informuoja- Roekefellerio “tūkstantinė-
Bolševiku “Laisve” pra- mis ?

neša tokią baisią naujieną: Nabaininkai “Veik.”? 
“Jungtinės Valstijos daro Vincas Rastenis, buvęs

manevrus ne apsigynimu-, Lietuvos tautininkų parti- 
bet užpuolimui... Maney- jos generalinis sekretorius 
tuose Amerika vadina tai- ir žymus tasistimo L. Al
kia šalim ‘Namora’, kuri.do” peizorius, pasiuntinejo 
turi iš pasalų užpulti impe- Amerikos tautininkams u- 

irialistine valstybę, vadina- kazą perorganizuoti tauti- 
mą ‘Deluvia’... Šie pratimai ninku “Misiją . Tame savo 
atidengia plana užpuolimo rašte V. Rastenis sako, kad karu? n ie Sovietų Sąjun-; Amerikos Lietuvių Taryba 
aa...” į “nebeturi ką veikti , o to-

Amerikos kariuomenė da- dėl Rastenis siūlo prikelti 
Į ro manevrus, kaip tai daro
I ir visos valstybės. Maney- 
; ruošė yra “dvi pusės”, kaip 
tai ir turi būti. Bet bolševi
kų gazieta iš to padarė is- 

I vadą, kad Amerika jau turi 
• “planą užpuolimo karui 
; prieš Sovietų Sąjungą”.

bendrą organizaciją tremti
niams padėti atvykti Į šią 
šalį. Buvo tariasi, kad tokią 
organizaciją finansuos A- 
merikos Lietuvių Taiyba ir 
Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas. Deja, pasitarimai 
nedavė jokių rezultatų. 
Bendros organizacijos kūri
mui pasirodė priešinga BA
LF vadovybė, jos pirminin
kas kun. Dr. J. Končiaus 
asmenyje.

Greit po to BALF pasi
skelbė, kad jis imasi trem
tinių atvykimu į-upintis ir

Jam pasitaiko pirma ką 
nors pasakyti ir tik paskui 
pagalvoti, ką jis pasakė. 
Jam pasitaiko pirma ką 
nors padaryti ir tiktai pas
kui pasiaiškinti, kas pada
ryta. Vienas tokių jo žygių 
buvo susirišimas išimtinai 
su katalikiška NCWC orga
nizacija, nedarant bandy
mų susirišti su visomis, t. v. 
“Voluntary Agencies”, ku
rios turi DP Komisijos pri
pažinimą. Tas jo žygis ir

Prezidentas Trumanas (viršuj) vakarinėse valstijose labai smarkiai kritikavo 
republikonų “specialinius interesus’’ ir San Francis 20 mieste jis pasakė vie
ną iš griežčiausių savo kalbų prieš republikonus.

Republikonų kandidatas, gubernatorius T. E. Dewev, neatsilieka. Jis (apa
čioj) kalba Las Vegas, N. M., mieste i plačias minias ir piršo “tautinę vie
nybę”. Tik užsienių politikos klausimuose abu kandidatai sako, kad prie 
vandenų pakraščių Amerikos žmonių skirtumai baigiasi.

4 - ■ ■■■■-■ ■ —--- - - ■ 1 — ■ ■— *
su jais buvo apsidirbęs Hit- dirbs su komunistais, kaip mas ir nekenčiamas, kaip 
leris. Gal Francijoj totali- kraštą prie pilietinio karo Italijoj ir Francijoj. 
tarinis rėžimas, Hitlerio pa- ir kad tame kare gavus Patraukus generolą Fran- 
vyzdžiu nebus galimas ir daugiau sąjungininkų. i ko į demokratijų pusę visai
generolas de Gaulle sakosi Gal Francijos komunistai 
tokio rėžimo ir nenorįs. Bet nelaimės, bet Rusija iš tos 
komunistai žaidžia pavo- maišalienės tikrai laimės, 
jingą žaidimą. Jie žaidžia Bent šiuo tarpu Francija 
pilietiniu karu, badu ir yra bejėgė, išmušta iš vėžių

BALF vadovybė aiškinasi,
kad kas nors turėjo to dar-_ 1__

ategija yra "moK- Stalinui to ir renčia. u jei
sliškas reikalas”, tai jie vi- už Stalino reikalą Franci-
saį šaltai “moksliškai” ap- ios darbininkai moka viso-
skaičiuoja, kokiu budu su- kiais trukumais, tai negi

tremtinių atitraukimo dar-į kelti daugiau suirutės, dau- Maskva ar jos agentai su
be, tada musų visuomenėĮ giau kančių, kad privedąs tuo skaitosi?
turės padalyti išvadą, kad

retų aiškiai pasisakyti už 
bešališka visiems lietu
viams priimtiną veikimądo imtis, o Raaangi očndroš 

organizacijos nepavyko su
daryti, tai BALF, savo ini
ciatyva, to darbo ėmėsi ir jį
'“Kartu su tuo BALF pasi- BALF nebėra bendra musų, ,
mojimu pasigirdo ir skun-i',Isuomenes . . i ^9111110*9 Q11 F 1*911 K O r
dai, kad BALF ne tik trem-1 Ąr-tas nepakirstų ir BALFo. OCUUllga SU 11 <llII\Lri 
tinių atvykimu rūpinasi, ■ darbo tesprendžia ■
bet imasi tuos tremtinius ir!BALF skynų atstovai, 
sijoti per klebonijų gana
tankius rėčius. Bendra lie
tuvių organizacija staiga
pasirodė Ivg ir įkinkyta i j streikai. Kaip prieš metus i Franko
vienos srovės reikalą. Aiš- laiko, taip ir dabar streikai 
ku, kad dėlto pasigirdo yra aiškiai politinio pobu- 
skundai ir protestai.

Protestavo lietuviai pro- 
testantaij kurie sako, jog 
protestantų tremtinių eilėse
yra net visas 10 tūkstančių. 
Protestavo ir laisvamaniai, 
kurie neturi jokios galimy
bės pro klebonijų “skrynin
gus” praeiti. Protestavo ir 
tos politinės grupės, kurios 
savo eilėse jungia visokių 
pasaulėžiūrų žmones ir ne

iš numirusių “Misiją”, ją 
perorganizuoti ir leisti jai 
“veikti” pagal advokato V. 
Rastenio “autoritetingus” 
nurodymus.

Taigi, ar kelsis nabašnin- 
kai, pagal Vinco Įsakymą? 
Tautininkų “Vienybė” abe- 

Rastenis 
su

_____  nepasitaręs ir net
svė” išeina ne Maskvoje, o Misijos Reorganizac i j o s

nereikštų, kad ispanų tauta 
butų patraukta irgi Į tą pu
sę. Ispanija ir generolas 
Franko yra du skirtingi da
lykai. Fašistinis gen. Fran- 
ko rėžimas yra užkartas is
panų tautai svetimais gink
lais. Su tuo rėžimu eina Is

Amerikos Brooklyne ir ji 
čia spausdina tokius prasi 
manymus prieš Ameriką 
Spausdina laisvai, rėksnin- 
gai ir perdėm melagingai. 
Bet kartu su tuo, ta pati 
Maskvos agentų “Laisvė” 
dejuoja, kad Amerikoje nė
ra užtenkamai spaudos lai
svės...
Gomulkos Sekretas

Lenkijos komunistų vado 
Wladislovo Gomulkos mai
što nepasisekimas dabar 
jau paaiškėjo. Pasirodo, 
kad kaip tik lenkų komuni
stuose prasidėjo “titiškas 
siutinys”, o Gomulka stojo 
tos maišalienės priešakvje,

Komisijos narių neatsiklau- 
gęg. “Vienybė” sako, kad 

Ameriką, y Rūtenis “savotiškai su
pranta musų demokratiją”.

V. Rastenis “demokrati
ją” supranta tautininkiškai. 
Tai reiškia, kad jis įsa
ko, o misionieriai klauso!
“Prisipažinimai”

Du amerikiečiai Vengri
joje, P. Ruedemann ir G. 
Bannantine, policijos buvo 
suimti, žiauriai tardomi ir 
buvo priversti prisipažinti, 
kad jie “sabotavę” Vengri
jos aliejaus kasyklas. Po 
“prisipažinimo” jie buvo 
paleisti.

Dabar Valstybės depar-

jų “prisipažinimus”.bet ne liaudis, ne Ispanijos 
valstiečiai ir darbininkai. 
Ispanų tauta, jei karas kil
tų, nepaliaus ieškojusi būdų

dalinių) ir lenkų maištas ičgavo j
beregint susmuko. iper 7 dienas, nuo rugsėjo

Is tiesų, kas drįstų pne- 18 iki ragsėjo 25 £įe
amerikiečiai buvo kankina
mi ir jiems buvo pakišti

sintis tokiai partijos “lini 
nusikratyti nekenčiamo rė-: jai”, už kurios stovi dvi di-
zimo, o todėl nebus širdin-1 vizijos skerdikų P^nw-j pasirašyti pačios policijos 
gas demokratijų sąjungimn- susiu paliokams kraują nu-|iš ank^0 parašyti “prisipa 
kas, jei demokratijos suda-J leisti ? Taip ir susmuko Go-, žinimai”.

NERAMI FRANCIJA
Francijoje eina dideli

nacių ir fašistų ginklai. Per misijos pirmininkas. abejonių Europoje. Prieš TTžtat dabar k” nui «uwi® teuses u
visus karo metus generolas Santykiai su Rusija yra porą savaičių tarp Franci- germanai Mincai 7 td yra Panei‘

.......................................... “ ' ios ir Anglijos buvo kilęs! an]_ giami”.
nemalonus ginčas dėl to, trasiai naikinti 226 tuk- .Tikfai taip yra. Mes tik 
kas turėtu vadovauti Vaka- tančin* “bnnžin” * Padėsime, kad tuodu ame-
rų Europos.karo pajėgoms, laimW'
jei karas įskiltų. Anglija ūkeliai kelio Lenkijos vals J“, 

i- buvo pasiūliusi maršalų tiečiu kolektivi i L v mo paleido. ,,
Montgomerv bet Franci,a, Bermanu ir Mi Pirn>^ s kį?
norųo kad butų paskirtas: sižkos dfvizijos M™ -?»
Amerikos generolas. Fran- _ „ T _ 1 •• -

Franko rėmė Hitlerį ir Mus- blogi ir eina blogyn. Karas 
solinį, bet atvirai į karą' yra galimas. O jeigu karas 
prieš demokratijas jis ne- kiltų, tai tokiame atsitikime 
drįso stoti. Po karo atrodė, Ispanija gali būti gera bazė 
kad generolo Franko paša- kariuomenei ir oro pajė- 
linimas bus tiktai savaime igoms koncentruoti. Kai ku- 
suprantamas apsivalymas rie strategai eina taip toli 

“kapitalistus” ir susilpninti nuo dar užsilikusio fašisti- kad net mar.o, jog ir visą 
ir taip silpną Francijos “tre-j nio brudo. Europą užlaidus rusams, Is-
čiosios jėgos” vyriausybę. Bet politikoje ne viskas panijoj, už Pinenėjų kalnų, 
kad paruošus dirvą... gene- daroma, kas atrodo ‘Savai- dar bus galima laikytis 
rolui de Gaulle! 'me aišku”. Generolas Fran-‘ prieš Rusiją, kol Amerika ir

Keista, bet komunistų’ L°..UŽS\"Kl?!0Stesli,e-?a: Anglija sutelks savo

džio, nors ir dengiami eko
nominiais reikalavi mais. 
Streikų tikslas yra pablo-
ginti ir taip ne kokią Fran
cijos ūkišką būklę, pasun
kinti žmonių gyvenimą, su
kiršinti darbininkus prieš

genen
cija atvirai baukštosi, kad 
Anglija, karui ištikus, trauk 
sis už Kanalo ir už Pirenė- 
jų ir lauks, kol Amerika 
mobilizuosis, palik dama 
Europą Stalino rankose,

V. Andriulis, Čhicagos 
bolševikų “Vilnyje” prane-kolijos galia, o Lenkija vis

vien vadinama “nepriklau-Į ša, kad “bene pirmą sykį 
soma” lietuviai, bent progresyviai, 
Graičiumu ir Rockefdler itaip sub™Z(,° veikti".

Daktaras Graičiunas, 78 V. Andriulis kalba apie 
metus išgyvenęs, staiga su- bolševikų “veikimą” už H.

norėtu, kad i tremtiniu rei
kalą butų žiūrima pro sro-!rvnįeislįį,’ °.eL - !c.omu.nistų buvo ujamas, peikiamas,! „ • ,vinius akinius. 'tlks1^/-r*n^ Bet niekas i 7av0^s P1^

Tokias pažiūras išreiškė; f valdžią rknta nedarė’ kad ' k^genmč^raTk? vra kaip 1940 metais ji -buvo prato, kad iš Roekefellerio | Wallace/ Taip, ‘lietuviai
bil kad iieTn?ri “demokra-'nuvertus nuo kruvino ?ostod Hitk‘rio rankose, milionų gali būti bolše- bolševikai tikrai “veikia”,
tiškos valdžios” kurioie bu- Jun^miy Taut;l or^aniza'i Smlmi’ta l ?Prola F 1 k? Kalbos apie Pirenėjų kai- vizmui naudos. Jis Vilnyje kad “vienintelis kapitalis- hi attnvaidam; t knmnnk cMa . buvo kartą atarusi, I kdl’ nūs dar labiau gąsdina Ita-' “užtikrina” Stalino vier-ltas” kandidatas H. Wallaee

kad jos nariai nutrauktų! p ya ™r L. Iiią, Franeiią ir visas Vaka-
diplomatinius santykius su Gr}'nai kariškais sumeti-' « ■ -

ir Amerikos lietuvių orga
nizacijų atstovų pasitari
mas New Yorke, rugsėjo 16 
d., kurs išnešė tarimą, jog

“Tremtinių Įkurdinimo or
ganai privalo traktuoti lygiai 
visus tremtyje esančius lietu
vių, be tikybos ir pasaulėžval
gos skirtumų... ir savo darbe 
turėtų bendradarbiauti su vi
somis Voluntary Agencies, tu
rinčiomis DP Komisijos pri
pažinimą’’.

New Yorko pasitarime 
lietuvių visuomenės atsto-

tų atstovaujama ir komuni 
stų partija. Bet jie geriau,

jie į valdžią dabar nepa 
teks, bet gali padėti tiktai 
degolistams paimti valdžią. 
Komunistai to ir nori.

bankine Ispan^^lia^!
dien irtas nutarimas yra'bg7ia- .Udze ' T • jau užmirštas. | kalnai yra > ,r»kiai neikia

Europos šalių aiškiai įsiga 
Komunistų “strategija” • Įėjo naujas Maskvos tipo

1 aiSVi • tilr ; Inta litą vi fnbe notyra aiški: Kaip tik valdžią 
paims de Gaulle, Francijoj 
tuoj kils protesto streikai ir

rų Europos tautas, kurios 
nenori susilaukti rusiškos 
okupacijos, kuri savo bai
sumu bus toki pat ar net

nuosius, kad Mrs. W. Ro- linkimuose gautų daugiau 
j t _ . balsų. Bet jie veikia ne

“pirmą sykį’’. Tokių veiki
mų lietuviai bolševikai yra 
turėję daugiau.

Ar jie neveikė, kada rei
kėjo važiuoti į Washingto- 
ną Baltąjį Namą pikietuoti, 
kad kartais prezidentas 
Rooseveltas neduotų pa
galbą Anglijai prieš Hit
lerį?

Ar jie paskui neveikė, 
kad privertus Ameriką tuoj 
pat atidaryti antrą frontą 
prieš nacius?

Ar jie neveikė tuoj po 
karo, kad Amerika “tuoj. 
pat” demobilizuotų, savo 
armijas?

Lietuviai bolševikai visai 
ne pirmą sykį veikia už 
Rusiją, prieš Ameriką, Tą 
Jie jf dabar daro, rėkdami

ckefellerienė “prisidės ir 
padinins studentų šelpimo 
fondą viena-kita tūkstan
tinek u^inn cvao. .. .. rp . . SUIIIU MUd UctV ctl IICL V1I,V •

Vėliau, kada daugelyje isunkesn®’ ka*P buvo krūvi- Dr. Graičiunas kalbairnrnc aisviaj !-° milionus i-panų savo pu-Įnm-n ' Hitlerio -1—I anU

totalitarizmas, toks pat šlyk 
štus, jei tik ne šlykštesnis, 
kaip generolo Franko, apie

apie “Ateities Žiedo Vaiku 
Draugijėles” ir apie studen
tams stipendijas ir mano, 

išspręstas, bet franeuzų ir kad Rockfellerio “tukstan- 
r. kitų tautų baimė nėra paša- i tinęs” reikia įvilioti į tą rei-
i. linta, kad jos bus paliktos kalą. Išviliojęs iš Rocke- • • • 1 _

^,^ovOkUPaCija-
avimo ka

ro pajėgoms dabar jau yradalykas. Bet tame reikale 
yra didelis “bet”.

Ir kare sprendžia ne vien 
tik kariški -amprotavimai 
Karas, jeigu toks kiltų, bu 
tų demokratijų karas prieš 
totalitarinį bolševizmą. Su
sibičiuliavimas su fašistine 
Ispanija iš karto to karo 
prasmę iškraipytų, nes de
mokratijų pusėj stovėtų 
aiškus demokratijos prie

maišalienė. Bent komunis- Ispaniją buvo lyg ir pa 
tai taip mano. Kilus nėra- miršta. O dabar, kada jau 

kalbama apie ginkluotą 
susirėmimą su Rytų totali
tarizmu, kai kurie įtakingi 
Amerikos politikos vadai 
pradeda į Franko žiūrėti, 
kaip į galimą sąjungininką. 
Amerikos atstovų rūmai net

vai išnešė tiktai pageidavi-' mumams, komunistai tikisi,
mą, o ne nutarimą. Ar BA- 
LF-as su tuo pageidavimu 
sutinka? Atsakymą į šitą

kad darbininkų masės, ku
rios dabar seka paskui so
cialistus, eis prieš de Gaulle

klausimą turi duoti BALF-o valdžią. Jei iš maišaties kils 
seimas Chicagoje. Tas atsa- Į pilietinis karas, komunistai 
kymas turi būti aiškus, ne-, tikisi jį laimėti, 
dviprasmis ir jei jis išpultų; Toki yra komunistinė 
pagal New Yorko lietuvių strategija Francijoj. Ji yra 
P.asi^J^12,JlaS^davdnią’ tai toki Pat» koki buvo Vokieti- 

BŪTI ir VYK-jos komunistų (atsiprašant) 
D OMAS. ; strategija 1930-1932 me-

BALF yra BENDRA mu- tais, kada komunistai pade
gu visuomenės šalpos orga- jo įkelti į valdžią Hitlerį, 
mzacija. Dėl jos veikimo Gal de Gaulle neapsi

buvo pasiūlę, kad generolo šas, ispanų tautos budelis 
Franko Ispanija butų įtrau- Franko. Pats susibičiuliavi 
kta į Marshall planą, bet mas su Franko palengvintų 
tas pasiūlymas nepraėjo. rusams varyti propagandą

Šias dienas Ispanijoj lan
kėsi įtakingi Amerikos po-

prieš demokratijas ir ypač 
palengvintų tokią propa-

litikieriai ir kai kurie iš jų gandą tuose kraštuose, kur 
i- atvirai reikalauja kariškos' generolas Franko yra žino-

rusų malonei, jei karas iš 
kiltų.

Taip atrodo tie “kariški” 
samprotavimai apie sąjun
gą su Ispanijos fašistine 
diktatūra. O jei imti ne ka
riškus, bet politinius ir mo

fellerio^ pinigų, Dr. Grai 
čiunas žada ramiai numirti, 
arba persikelti “į tikruosius 
gyvenimo namus šešių pėdų 
ilgio ir trijų pėdų pločio”.

Mes norėtume turėti Ro- 
ckefellerio milionus ir dak

ralinius samprotavimus, tai toro Graičiuno rupesnius!
Tada gyventume, kaip ink- 
tos taukuose.

Belaukiant tų laikų, pa
linkėsime, kad daktaras ___ , _______
Graičiunas dar ilgai nesi- plačiausiomis burnomis už 
keltų j tikruosius namus”, Wallace kandidatūrą. Penk- 
nes kss tndn bcDadziufrinft tukoiai tikrai naanousivin

sąjunga su kruvinuoju fa
šistiniu Ispanijos diktatorių 
gali sukelti tiktai pasipikti
nimo, o ne pritarimo.

Ispanijos respublika, kuri 
pralaimėjo karą prieš
Franko-Hitlerio-Mussolinio I nes kas tada bepadžiugins takojai tikrai nesnaudžia, 

i Nukelta į 7-ą psl.X musų lietuviškus bolševikus J. i>
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

r

Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

-

Kas Nauja Brooklyne
Komunistai Yra Unijų Liga vertė lokalo vadus parodyti 

Mes Brooklyne turime visas Įmygąs ir pasirodė, 
namų prižiurėiojų uniją, kad nariai duokles moka. 
arba superintendentų uniją, Bet kur pinigai? Taigi, kur
j kurią Įeina dženitoriai/ jie?
porteriai ir visokie jų pade- Po ilgų dūmojimų ir cen
jėjai. Unija jungia visokių tro grasinimų musų vadai 
spalvų ir visokių Įsitikini- nutarė paimti iš lokalo lab- 
mų žmones. Kada unija bu- darybės (welfare) fondo 
vo kuriama, tai mums sakė, pinigų ir apmokėjo centrui, 
kad su komunistais unija'nors iš to fondo pinigų ne
neturės nieko bendra, bet valia imti. Bet kas žiuri Į 
vėliau priviso visokių bolše tokius mažmožius, kaip na
vikų. Yra ir lietuvių bolše-i riu teisės ir unijos by-laws? 
vikų, kurie toj unijoj plačia Keli musų unijos lokalo 
burna kalba. j čyfai buvo pašalinti už sau-

Musų lokalas tuoj po Įsi- valiavimus su narių pini- 
kurimo atidarė savo ofisą, gaiš, bet kiti paliko ir jo- 
pasisamdė tarnautojų. Pra- kios tvarkos nėra. Kada 
džioje centras tiems samdy- prieš keiis mėnesius visi 
tiems žmonėms algas mokė- unijos pareigūnai turėjo 
jo, o paskui paliko juos lo-i duoti po priesaika parody- 
kalui penėti. Lokalas turėjo mą, kad jie nėra bolševikai,
1300 narių ir kiekvienas 
mokėjome po $2 per mėne
sį. Greit pasirodė, kad mes 
iš tų mokesčių negalime iš-

vienas lietuvis “vadas” pa
sitraukė, jis atsisakė nuo 
board-direktoriaus vietos, o 
Kreivėnas pasiliko ir toliau,>

FLORIDOS URAGANĄ SEKA DIDELIS POTVINIS
TrF'

Po smarkaus uragano Floridos Key salelėse vandens potvinis apsėmė visiškai 
vieną salelę ir tik matosi namų viršutinieji aukštai, čia matyti Key salelė 70 
mylių nuo Miami miesto. Šitame uragane žuvo 12 žmonių, o nuostolių vėsu- 
las pridarė 25 milionus dolerių.

Philadelphijos Naujienos
Mes Darome Progresų
Cit berneliai dobilėliai 
Ir mergelės lelijėlės 
Susilaukėm rudenėlio, 
Nebegaunam kilhasėlių...

į vištienos. Nuo girtų dainų 
į j rie pusnuogių mergų. Žo- 
; džiu, žengiam Į kultūrą. Jei 
netikit, tai ateikit Į baltų 
vištų balių, ten pamatysit, 
kiek mes sukulturėjome.

Eks-Kilbasinis.Tai kas čia per himnas?
—paklausite skaitytojai, ku
rie nesate' Philadelphijos 
klubų baliuose buvę. Paaiš-
kinsiu. 'Apie šį bei tą

Tai yra progreso himnas. Kanmak Mills, Ine., ku- 
Seniau musų klubas nanus,, joje išdirbama gorsetai ir 
vaisindavo robenniais kil-i kur dirba apie septynis šim- 
basais, o dabar nutarėme įus darbininkų-kių, kai ku

riuos darbininkus pradėjo 
atleidinėti. Tūli sako, kad

surengti nariams vištienos 
puotą. Paskersime baltų

KULPMONT, PA.

vištų tuziną, atsuksime bač- kompanija tą daro ne dėl
koše kranus ir puotausime 
Įuostas aisileidę. Tiesa, nu- stokos užsakymų. Girdi, 

darbininku tarpe kilęs ne
tarėme, kad nariams višlie- pasitenkinimas ir pradėję 
na bus nemokama, bet už į organizuoties Į uniia, kad 
issigėnmą — “davai pini- į išreikalavus didesni atlvgi-<",C Pn eonene pimą už da..bą Kaip-tik

maitinti samdytų tarnauto- jis pasisakė nesąs komunis-j 
jų ir iš kelių kartų turėjome tas.
mokėti “ekstra mokesčius”, Dabar i musų lokalų vėl 
arba assesmentus. Kadangi" atsiųstas organizatorius is 
iš musų duoklių unijos vir- centro. Tai dar gana jaunas 
šininkai negalėjo išsimai- vyras iš pietinių valstijų, 
tinti, tai jie sumanė susi-'Jis sakėsi dirbęs Georgia, 
jungti su bartenderų, dišių i Missouri, So. Carolina ir
mazgotojų ir kitų restoranų 
darbininkų unijos lokalu. 
Nutarėm susijungti, gavo
me

Alamaba valstijose unijas 
organizuodamas. Ten, jis 
sakė, unijas ardo KKK 

ir kitokie__  700 papildomų narių.! (Ku-Klux-Klan)
Visi lygiai mokėjome Į uni- i patamsių gaivalai. Bet,—jis 
ją, noi s uždarbiai ne visų i ^o, — visi Ku-Klux-Kla- 
buvo lygus. nai yra tiktai kūdikiai, pa-

is globoti parodą. Į siems giminėms reiškiu ma- tarp lietuvių ir net dalyvau
tąjį Komitetą bu- no užuojautą iš gilumos šir- ja Įvairių musų organizaci- 

vo išrinktos — Dr. Aldona dies. jų veikime. Imsime pagal
Šliupaitė, Bronė Spudienė, —o— mokyklas.
Barbara Darlys ir Marijona Didelėj šeimoj pasitaiko University of Baltimorę 
Kižytė. ' Įvairių nuotykių. Penkta- šį mdenĮ lanko: Albert Ba-

Susirinkimas Komiteto, dienį buvo šermenys, o sek- kutis, Thomas Šalkauskas, 
atstovų įvairių organizaci- madieni jau buvome pa-įVincent Velzis, Antanas 
jų ir kooptuotų visuomenėsi kviesti į vaišes pas Eugeni- Adomaitis ir Victor Cher- 
veikėjų,. Įvyko penktadienį, ją Yatužytę, Jono Kurmau- nauskas.
spalių 8 d. 8 vai. vak. In- sko žmoną. J. Kurmauskas Loyola College lanko: 
formacijos Centre, 233 gyvena Eastone, ten jis sun- Albert Metelis, Anthony

šiais metais 
Į Vykdomąjį

kiai dirbdamas pasistatė Kisielius, John Cukulis, Er-Bet ir po to unijos virsi 
ninkai nemokėjo išsiversti,

lyginus su komunistais uni
jų ardyme. Įleisk bolševiką Broadway, Nevv York City.

ztoįvvovimn iš- sau gražų garazių, o už ga- nešt Bulotas ir Edwin Gied-

John Hopkins University

.sjc r . - 
šeimoje ley Žolinas,

^TXIIUl VV*pasiulė pakelti 
duokles iki $3 per mėnesi.
Už duoklių pakėlimą labai 
iškalbingai šnekėjo lietuvis 
Briedis, nes negi jam prole- „ _
tarų skatikų gaila! Balsuo--™esčia turime daug. 
jant nutarta duokles pa
kelti.

Kada 3,000 narių pradė
jo mokėti po 3 dolerius per 
mėnesi, tai bematant atsira-

matant ją sugriaus, išprovo- į Paaimoti aaugen uiiievų., u- R -
kuo*? bereikalinga streiką ir Komitetas gauna nuošimtį ^J?Įn“HSK" . <. ""o1.bere.,ffmg??t^lk17.r! už bilietus iš anksto par-! (didelėj Yatoziųpo jų valdymo paliks tik 
šipuliai. Tokių pavyzdžių 

Kur
tik bolševikai Įlenda, ten
unijos subirėją. Todėl jų iri,. - . , .... . ,
reikia saugotis, kaip nege-P1.11? A veika yra bilietų pla 
ros sėklos. brumo komisijos pirminm-

Frank Lavinskas.; kas.

Alolrnavi-j&ivnuu ▼ *
žemaitis čiutė, Mary Nemuras, Stan-

gusPo sausos vištienos, 
aišku, kad visi bus ištroškę, 
o tada mes juos prie pusės 
mylios ilgumo baro ir pa- 
stversime už piniginės maš- 
nos. Todėl už dyką gėrimų 
nebebus, bet už pinigus 
bus. Prohibišino Filoje dar 
nėra.

Pasivalgę vištienos ir išsi- 
maukę (už savo pinigus) 
snapso ir alučio, nariai ga
lės ir “kultūra” pasigerėti. 
Kas leido paskalas, kad 
musų klubui kultūra neru
pi? Rupi ir labai rupi. Įro
dymui musų kultūringo vei
kimo, po vištienos ir išsigė- 
rimo, nariams duosime to
kią programą, nuo kurios 
jiems ir akyse pasidarys 
skanu. Programai turėsime 
aktorkas. kurios pakilnos 
kojas. Už geresnį kojų pa- 
Reiimą, uuusinie praiZlt? 
Tai dabar musų nariai ir 
spėlioja, kurios geriau pa
kilnos kojas — našliukės ar 
šešiolikinės? Buvome pa
skyrę dailų vyrą išmieruoti, 
kiek kuri aktoika kojas pa
kels, bet musų paskirtas vy
ras atsisakė. Sakėsi turįs 
namuose leidę, o Į svetimas 
kojas bežiūrėdamas bijosi 
savo leidę užrūstinti. Tas 
vyras tiek išsigando to kojų 
kilnojimo, kad net rezigna
vo iš savo vietos.

Bėda irgi nedidelė. Turi
me kermošiaus rengimo ko
misiją iš tokių vyrų, kurie 
vasaros metu nešioja šiau
dines kepures. Tai nereiš
kia, kad po kepurėmis ir jų 
galvos šiaudinės. Visai ne. 
Šiaudinės kepurės nešioji
mas nuo saulės, kad sme
genys neištirptų nuo vasa
ros karščių.

Taigi, ta komisija pati ir 
išmieruos, kiek kas kojas 
pakilnos ir pagal tą duos 
praizus už kulturinį veiki
mą.

Tai tokį progresą ir mes 
darome. Nuo kilbasų prie

kompanijos bosai sužino, 
kas Į uniją Įsirašo, tuojaus 
tokiam ar tokiai duoda ato
stogų — paleidžia iš darbo 
neribotam laikui. Kaip ilgai 
toki padėtis tęsis, saxo ir- 
formuotojas, pagyvenę pa
matysim.

Tačiau turiu pasakyti, 
sako jis. kad darbininkų 
užsimojimas susiorganizuo
ti Į uniją čia vra nepirmųti- 
nis. Bandė iie čia organi
zuoties pernai ir užpernai, 
bet tikslo neatsiekė, nes 
kompanija savo dirbtuvėj 
unijos nenori.

Šiomis dienomis Marga
rita Šilinskaitė, našlės Št- 
linskienės duktė, baigė Geb 
singer Memorial Hospitąl 
School cf Nursing Danville,— t>„ 1,-- ii ____  J.r <*., nur JI per pūrą merų 
mokėsi ir gavo slaugės 
gauptą. Prieš porą metu 
Margareta baigė Kulpmom 
to High School su specia
liais pagyrimais, nes buvo 
viena iš gabesnių studehčių

Nesenai Sfcanis Aleksa 
pirko gražią, pačiam vidur- 
miestyje prapertę. Praper- 
tė randasi ant 8 ir Chestnut 
gatvių kampe. Tai yra pir
mas Kulpmonte lietuvis, 
kuris Įsigijo čia tokią dide
lę ir vertingą nuosavybę.

J. D. T.

Frank Vaši
duotus, iš bilietu"^•diSų ės®!?® ‘‘e^as/etną^iy.iriziiauskač ir Povilas Griteris. 
prie durų Komitetas negau- ‘Y11“1’, “niatis- Lmversity of Maryland
na jokio pelno. New Yorko A8* bedirbdamas ir pasisia- .anko: Charles Sarpulis, 
Tarvbos sekretorius. Danie- te savo rankomis puikų ga-;Leo Vilkas, Leonard Mar- 

razių, kurs ir jo gražų na-1 rinkus ir Michel Shimkus.
mą papuošia. Notre Dame College lan-

Po vaisių turėjau progos ko; £veiyn Grichen, Antho- 
eliomo A.fonso nv Lietuvninkas ir Eugen 

žmona, kuri •— ’Bilietus galima gauti iš: v
olrni iii llCtil” 1 * SUUZIO ZIT1“broH^’staki'io^u^tt garo Dariau. Girėno Minėjimas1 vedėju

sekretorkos vietą, tuoj pri-į p™s mėty' BXLF.O> i05 Grand Street
dygo ir daugiau visokią pa- z"'ps'M ‘akliną Ganaus ir, > Lietuviu Infor-
reigunų. Kada kartą n,itin-! Gaeno~|“^&nWe%^Broad. 
ge vienas narys paprašė,, mas saunus bankietas *u ... * New Yorke.
kad viršininkai duotu at-'Sb^iais. Bankietas ivyksi •.* .. ~ ,, virsininKai ouoių ai ,. 7 ? , ; N. Y. Tarybos Parodos .
skaitą, kiek jie pinigų pa-į SP,”T . A (: 1‘A, ! Komitetas. *°jas-pa
ima ir kur juos išleidžia, 
tai unijos “čyfas”,pajuokda 
mas tą narį, pasakė: “Pasi- v . v. . _ 
kviesk akaunterj, tai suži- • paruosta ir svečiai bus ma 
nosi...” Vadinasi, “demo- :10niai .aptarnauti. Įžanga 
kratija”.

Praeita balandi mėnesi

ny Lietuvninkas 
jau- Pečiulis.

čiasi ne per stipriausiai, bet Baltimorę College of 
yra gero ūpo. Jos sūnūs commerce lanko: Juozas 
Stasys siais metais ir vėi Kvedera ir Adam Zuraus- 
gavo stambių dovanų uz ^as
savo jurginas. Jis yra dide-- Turime studentų ir kito
ks gelių mylėtojas ir augin- se mokslainėse, bet tik po

vak., Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje, 280 Union avė., 
Brooklyne. Pramoga gerai

staiga visi nariai gavome 
laiškus būtinai ateiti i mi
tingą ir būtinai atsinešti sa
vo nario knygutes, nes bus 
koks tai patikrinimas. Mi
tinge pasirodė ir visai ne
matytų žmonių. Tai atsto
vai iš unijos centro, kurie 
atvyko pažiūrėti, kas per 
velniava tame musų lokale 
vyksta, kad lokalas nemoka 
Į centrą pagalvinių duok
lių? Lokalo vadai aiškino 
centrui, kad “nariai nemo
ka”, todėl ir buvome kvie
čiami parodyti musų narių 
knygutes, kad centras žino
tų, ar mes duokles mokame 
ar ne? Centro atstovai pri-

WORCESTER, MASS.

CBESTNETS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Vinokių Gėrimų* Alaus, 
gardžiai pagamintų Vak 

gh| Ir Užkandžiu
čia gaunama lr “Kaleivii”

A. G. Yatužienė.

PALMYRA, N. J. BALTIMORĘ, MD

Štai ir vėl mirtis didelėje 
Yatužių šeimoje. Bet ši kar
tą mirtis pagavo antros 
gentkartės jaunuoli, Juozą 
MolmerĮ, Annos Yatužytės 
37 metų vyrą. Velionis mi
rė, kaip karo auka. Jis tar- 

ir nors grižo 
nesužeistas, bet be sveika
tos. Kariuomenėj jis sirgo 
maliarija ir gavo vidurių 
vėžį. Ta liga jį ir Įveikė, 

lo Statymo Komitetas.i Rugsėjo 26 d. velionis dar 
kalbėjo, tikėjosi pagyti,

asmemui $3.00. Likęs pel
nas eis paminklo naudai.

Kadangi neįmanoma as
meniškai visiems pasiulvti 
bilietų, tai prašome kreip
tis i Piliečių Klubą aukš
čiau minėtu adresu pas ga«/j navo armijoj 
padorių J. Zakarauską. Vi- 
sus mielai kviečiame daly
vauti.

Dariaus Girėno Pamink-

vieną. Tie studentai yra: 
Krank Glėbas, John Kra
sauskas, Evelyn Trainis, 
Kazimieras Pugevi c i u s, 
Charles Kazlauskas, Joseph 
Antosauskas ir Helen Yus
kauskaitė.

liek n Yuskauskaitė jau 
pabaigė muzikos konserva- 

tęsti muzikos
norė- studijas toliau.

Musų Mokslo Jaunuircnė
Vasaros metui pasibai

gus jaunimas vėl susirinko 
Į mokyklas pradėti ar tęsti 
savo mokslą. Nemažai ir 
lietuvių jaunimo lanko viso- toriją ir nori 
kias mokyklas ir čia norė- studijas tolia 
jau paminėti musu studen- iš tų jaunųjų studentų 
tiją, kuri lanko įvairias auk- mes lietuviai tikime sulauk
ėtąsias mokyklas. Minėsiu ti musų pavaduotojų ir dar- 
tuos jaunuosius lietuvius, buotojų lietuviškoj dirvoj, 
kurie nesibijo pasirodyti John G. Makauskas

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS SH.M. 

Pinigus siuskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

NEW YORK, N. Y. bet, deja, išsigelbėjimo ne
bebuvo. Pradžioje kariuo-, 
menės gydytojai nenorėjo į 
pripažinti, kad jo gyvybei 
pavojuje, o paskui, kada li
gonis galutinai susirgo, tai 
buvo padaryta operacija. 
Deja, tai jau buvo per vėlu.

Laidotuvės Įvyko su kariš
komis iškilmėmis, dalyvau
jant dideliam skaičiui žmo
nių. Prie kapo kareiviai at
sisveikino su velioniu šū
viais. Po laidotuvių visi pa
lydovai buvo pakviesti pas 
uošvius J. P. Yatužius pasi
stiprinti. Bet palydovai ka
reiviai ne visi galėjo pietuo
se dalyvauti, nes tą pat die-

M MILLBURY STREETfl 31 K

Lietuviu Skyrius Tarptauti
nėje Moterų Paradoje
New Yorko Lietuvės mo

terys. šiais metais, kaip ir 
praeity, rengiasi dalyvauti 
Moterų Tarptautinėje Pa
rodoje, kuri Įvyks lapkri
čio mėn. 1—7 dd. Lietuviai 
bus viena iš 50 tautinių gru
pių tarpe Įvairių Amerikos 
organizacijų.

Paroda įvyks 71 Regi- 
ment Armory, 34 gatvėje 
prie Park Avenue, New 
York City. Tikimasi, kad 
šiais metais lankytojų skai
čius padaugės, nes paro
da apvaikščios savo 25 me- n3 dar buvo laidojami ketu- 
tų jubiliejų. Praeitais me- ri buvę kareiviai. Tai vis to 
tais 150,000 žmonių gerėjo- baisaus karo aukos, 
si puikiais sksponatais. Ilsėkis, mielas Juozai,

Yorko Taryba pra- šaltoj žemelėj! Jo žmonai 
eitam susirinkime nutarė. Onai, dukrelei Joanai ir vi-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nusviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymai.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio 'ormato. gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 23 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 BroaJ^T* South Boston 27, Mass.

Laikas Užsisakyti Kalendorių
“Keleivio” Kalendorius 

1949 metams jau spaudoje, 
todėl pranešam draugams, 
kad dabar jau galima jį už
sisakyti. Užmokestį galima 
prisiųsti kartu su prenume
rata. arba ir atskirai.

Mes busime draugams 
dėkingi, kurie nelauks “pa
skutinės dienos,” bet pri
sius užsakymą dabar, nes 
tai palengvins mums darbą.' 
ir mes galėsime greičiau iš
siuntinėti Kalendorių tiems, 
kurie bus užsisakę jį anks
čiau.

1949 metų Kalendorius 
daugeliu žvilgsnių bus Įdo
mesnis, negu pirmiau buvę. 
Visų pirma, bus reformuo
ta jo kalendorinė dalis, kur 
greta krikščioniškų vardu, 
bus paduoti ir tautiški lie 
tuvių vardai.

Be to, 1949 metų Kalen
doriuje bus platus straips
nis apie atominę energiją. 
Aprašymu ir iliustracijomis 
bus parodyta, kas yra ato
mas, kaip išrodo jo kons
trukcija, kaip jis skaldo
mas, kaip Įvyksta sprogi
mas ir tt. Šitokios literatū
ros lietuvių kalboje iki šiol 
dar nebuvo.

Bus, žinoma, ir kitokių 
naudingų informacijų, poli
tikos ir mokslo žinių.

Nors popiera pabrango 
trigubai. Kalendoriaus kai
na pasilieka tokia pat, kaip 
buvo—50 centų.

Prašome adresuoti taip:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

South Boston, Mass.



KELEIVIS, SO. BOSTON

t H

* M

Ketvirtas

—Na, o kaip 
dabar sakvsi:
ar ne?

Maike,
Dievas,

keista

mąstyta 
kalno, ir

Kaip Lietuvis 'Gynė 
Stalingradą

Šis vaizdelis turi parody
ti, 1 aip mažas žmogus ka
ro metu, be jo noro, pakliū
va i tą baisu malūną ir jei
gu neišeina iš jo visai sulau
žytas, tai bent tampa nuda
žytas “karo nusikaltėliu’’.

Pradžia tam buvo pada
ryta aną gražią sekmadie
nio nakti 22 birželio 1941 
m. kai Hitleris staiga su
galvojo
su juo

Po dviejų metu tokių “či
goniškų romansu” musu 
tautietis pakliuvo į garsųjį 
Stalingrado “katilą”, iš ku
rio vos bepavvko sveikam 
savo kailį ištraukti... Stalin
gradas (anksčiau Carici- 
nas) buvo didelis, su puse 
miliono galvų rusų miestas 
t rie Volgos upės. kur bol
ševikai 1918 m. sulaužė 

m. vo- 
Vokie-

čiai gynėsi, kaip imanvda- 
mi, nes Stalingradas buvo 
svarbiu punktu jų strategi
joje siekiant užkariauti Ru
siją, paskiau, matydami, 
kad nebeturės jėgų, norėto

paskelbti ligi šiol baltųjų rusų, o 1943 
besibroliavusiems kiečiu nugarkauli...

bolševikams “šventąjį ka
rą” ir jo įsakymu “Wehr- 
machtas” (vokiečių armija) 
tuč tuojau prade o kelionę 
pirmyn, ugnimi ir lavonais 
nuklodami, visų pirma, Lie-

tu spkvailėjuviems vokiečių 
proteliams, gal būt, pasiro
dė, kad vieno užsieniečio iš
metimas žemyn gali išgel
bėti jų 200 žmonių.

Nusigandusiam musų tau
tiečiui pro kaktą ėmė skrie
ti raudonos, žalios ugnelės, 
iis isikibo į sieną, ėmė rėk
ti, kaip žvėris ir, pagaliau, 
siaubo apimtas, visai nusto- 
o sąmonės. Kai jis atsiga

vo, per langą jis pamatė, 
kad oras pilnas baltų mai
šu—parašiutu, apie 60 vo
kiečių buvo išmesti per du
ris lauk ir važiavo dabar 
žemvn i Stalino “rojų”, ae
roplanas atgavo lygsvarą li
po kelių valandų jau lai
mingai pasiekė Velykie Lu- 
ky aerodromą, saugią už
frontės vieta, kur jis kaipo 
sunkiai nusišaldęs buvo pa
guldytas į vokiečių karo li
goninę. Po to gavo dvi sa
vaites atostogų į tėviškę,! 
sveikata’ pataisyti, iš kuriui 
’is daugiau niekados ir ne-
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HOLLYWOODAS PERSIKĖLĖ VOKIETIJON

—Kodėl tėvas tokį 
klausimą keli”

—Čia, vaike, klausimas • 
labai geras. Jus, bedieviai, 
štedi buntavojat svietą 
prieš kunigus ir sakot, kad 
nėra Dievo ii- nėra jokių eu
dų. Sakot, kad mokslas vis- 
ką padaro ir kad didesnės 
galybės už mokslą nėra vi
sam sviete. O dabar matai, 
kas atsitiko? Dievas užlei-z-lzvuv saviti virve* njcirbirč

didžiausis patapas. Gazie
tos rašo, kad vienam mieste 
buvo sugriauti visi budin- 
kai, sustojo treinai, nutruko 
tilyponai ir kitokie išradi
mai. Vienu žodžiu, Dievas! 
pajudino pirštu, ir visos 
mokslinčių mandrybės nuė
jo velniop. Šitas atsitiki
mas, Maike, durte duria 
jums į akis, kad jus atsi- 
merktumet ir pamatytumėt'

ir suplanuota iš 
klaidų jis nedaro.

—-Jes, Maike, tas yra tik
ra teisybė.

—Bet uraganai ir potvi-i 
niai parodo, tėve, kad tai 
nėra teisybė. Uraganas pa
rodo, kad tokio išmintingo 
valdono gamtoje visai nė
ra. Joje nesimato jokios iš-Į 
minties, jokio plano. Ji tuo 
pačiu laiku ir kuria, ir nai
kina. Ir jeigu tėvas atsiduo
si aklai jos valiai, jeigu 
šauksiesi į dangų pagalbos, 
tai žūsi kaip musė.

—Ar tai tu nori pasakyt, 
kad ir rožančius nieko ne- 
mačija?

—Ne, tėve, jeigu nori gy
venti. tai ne rožančių kal

pono Dievo galybę
—Ar tėvas kalbi a^ie pa

skutinius uraganus ir potvi 
nius Floridoj?

—Šiur, Maike.
—Jeigu taip, tai aš pasa

kysiu, kad tėvas pasirinkai ■nfmaza 
labai nevykusį pavyzdį Die-

tu vos laukus. Raudono’i pasitraukti, bet trigubai di- 
Armija, kuri stovėjo ant dėsnių Raud. Armijos dali- 
sienos, bet nebuvo tam pa- nių buvo apsupti lanku ir 
ruošta, kaip avinų banda vis labiau, labiau suspau-’begrižo, nes pasirūpino pa- 
pasileido į visas puses ir dėl džiami! Dar užėjo dideli bėgti į mišką ir slapstėsi iki 
to vokiečiai per 4 dienas šalčiai, kurie vokiečius visai“ 
užėmė kone visą Lietuvą. parbloškė. Atkirsti nuo sa- 

Kauno universitete buvo i vo užnugario jie galėjo tik 
iš anksčiau keletas vokiečių aeroplanais išvežti savo su- 
profesorių, tai vieną iš jų žeistuosius ir gauti nedide- 
prof. Štrauchą ir apspito nūs maisto bei ginklų tran- 
studentai su klausimais:.sportus. Kova buvo baisi,
“Sakvk, mielas, ar gali ta- kraujo balius tęsėsi dieną ir 
v o vokiečiai per 2 savaites naktį, visas miestas pavirto 
pasiekti Maskvą, o per 2 griuvėsių laužu, vokiečiai
mėnesius užbaigti visą ka- tapo

namų blokus, be jokios is

Čia matome Hollyuoodo filmininkus, persikėlusius 
veikti Vokietijoj. Nuotrauka padalyta Frankfurte. Iš 
kairės, franeuzų karininko uniformoj, matosi Holly- 
woodo aktorius Cary Grant.

MARGUMYNAI
oat vokiečių okupacijos ga
lo, apie 20 mėnesių laiko.

rą , nes taip gyrėsi su pom
pa jų pasipūtę leitenantai.

“Niekados”, atsakė žilas 
profesorius, nes prieš mus 
stovi tokie priešai kaip An
glija ir USA su jų aukso 
fondais, Rusija ir Kinija— 
su žmonių rezervais. Nieko 
čia mums negali padėti nei 
musų draugai — Japonija 
su Italija”.

Ant rytojaus, tačiau, tas 
senis atsiprašė savo studen-iI t »’ tur, •I ’-ZmivčL itri

Jo namiškiams dideliais 
kyšiais pavyko vargais ne
galais atsipirkti nuo vokie
čių žandarų, nors Hitlerio 
buvo išakyta — suimti bei 
sušaudyti gimines ir šeimos 
narius tokių žmonių, kurie! 

suspausti vos i kelis i pabėgdavo jo tarnybos, į
blokus, be jokios iš-1 tuo žvėrišku budu norėda-

kas vakar buvo pasaky- nais , 
rasim,

mas ir toliau palaikyti savo 
j “avelių” paklusnumą. Mat, 
diktatūros juokų nemėgsta 
ir nebi jo pažaisti su ugni- 

kur to reikia ir kur ne
reikia.

Minėto epizodo tikslas

Kodėl Telefonų Dra tas 
Susisuka?

Kas turi namuose telefo
ną, tas žino, kad telefono 
vėla “mėgsta” susisukti. Ji 
kartais taip susiraito ir su- 
sisukinėja, kad reikia gerai 
pavargti, kol ją atnarplioji. 
Kodėl taip atsitinka?

Atsakymas yra labai pa
prastas. Kalta ne telefono 
vėla (dratas), bet patys

laivo. Jis plaukios juros 
gelmėse laisvai, o kad ba
lionas judėtų, prie jo yra 
pritaisyti du propeleriai, 
kurie, sukdamiesi, varys 
balioną pirmyn ar atgal.

Kur Azijos Sienos?
Tarp Europos ir Azijos 

nėra aiškios sienos. Pa
prastai sakoma, kad Uralo 
kalnai skiria Europą nuo

eities.
Aišku, kad tokio sąmyšio 

metu vokiečiai metė i ug
nies lauką paskutines jėgas, 
net virtuvę ir muzikantus m! 
apginklavo, gavo ir musui 
Juozas su šautuvu darbo 
(Paguldytas į
sus jis pasidai _______
nauju “kovos draugu”) Bol- mes pakliūti į vokiečių “tar- 
ševikai vpač iuos vanojo nybą” ir kad tik nelaimėje 
savo liepsnosvaidžiais “ka- pažinsi tikrąjį draugą ir at- 
tiušom” ir “Stalino vargo- skirsi jį nuo tokio, kuris no- 

’ t. v. tokiom ginklu ‘ės savo kailį gelbėti 
kurios dar vokie-i kisdamas į duobę.

sriego apka-! buvo parodyti, kaip kai ku- 
ė vokiečiams r‘e žmonės turėdavo nelai-

kalbėtojai. Paprastai žmo- Azijos, o Pietuose rubežius 
nės telefoną pakelia deši- eina prie Kaukazo. Pats 
niąja ranka, o paskui be- Kaukazas jau yra Azijoj, 
sukdami numerius ar bekal- Bet šias dienas Winston 
bedami, telefono trubelę Churchill nutiesė naujus 
paima į kairią ranką ir kai- Azijos rubežius. Jis, kalbė- 
ria ranka ją padeda ant ša- damas Londone, sakė, kad 
kūčių. Jei dažnai telefoną; dabartiniu laiku: “Azijos 
vartoti ir visą laiką pakelti sienos yra prie Labos (El- 
su dešine ranka, o padėti bos) upės”.
su kairia, tai telefono dra- Išeitų, kad Azija atslinko 
tas ir susisuka, kol susime- į Europos vidurį, nes Labos 
ta į mazgus. Čia tai ir visa. upė teka iš Čechoslovakijos’ 

tave į paslaptis, kodėl telefono per Vokietiją ir prie jos žio- 
vėla susiraito ir susinarp- čių yra toks gerai žinomas 
lioja. miestas, kaip Hamburgas.

--------  Be abejonės, W. Chur-
j Jurų Gelmes chill žino geografiią. Jis

Belgų profesorius A. Pic- tik norėjo pasakyti, kad 
card keliauja į Afrikos pa-į Azijos politinės sienos atsi- 
kraščius leistis į jura gilu- kėlė prie Labos upės. Jos 
mas. Profesorius Piccard atsikėlė su rusų armija, ku- 
nori būti pirmas žmogus, riai atsikelti padėjo ir pats 
kurs ” ” '............

ką
ta, res tai buvo — nesusi
pratimas”. Matvt. žmogelis čiams nebuvo žinomos, o 
namie gmai apsigalvojo, net ir vėliau nepasisekė nu- 
kad pertoli nuėjo -u savo kopijuoti. Vokiečiams pasi- 
atviramu. kas prie Hitlerio darė aišku, kad atė jo jų pa

bėk, bet kovok, stenkis ak'<y (jįurnos. iaro. kad ir už- skutinė valanda, visi tiltai 
gamtos jėgą pažaboti n Pa'!sienio vokiečiui, gali kai-; atgal sudeginti ir vien tik 

nuoti galva. 1 radio, iš gatvėje pastatytų
Gandas apm pasikalbę ii- j garsiakalbių skleidė i? toli

mą. tačiau, plačiai pasklido nepasiekiamo Berlyno 
po visą Lietuvą, nes studen
tai. išvažinėdami vasaros 
atostogų, išpasakojo, kad 
jų į rofesorius nors ir. pats 
būdamas vokietis, • bet ne
tiki Hitlerio “šventuoju ką
ra”, nei pergale...

D.» vėliau, kai vokiečių 
kareiviai nužygiavo iki Le
ningrado, bet po 6 mėn. ap
gulimo buvo atstumti atgal,

ir
kinkyti ją prie kokios nors, 
mašinos, kad ii dirbtų nau-j 
dingą darbą, o ne naikintų, 
kas v ra žmogaus rankomis 
pastatyta.

—Nebli u z n y k, vaike! 
Kaip tu gali Dievo galybę 

Juk ji tau ne, pakinkyti?
' asilas! 
i —O betgi 

jos
Vė:as ; aža-
farmeriams

mokslas jau 
pakinkė, tėve. 

otas pumpuoja 
vandeni arbavo buvimui įrodyti.

—Kodėl nevykusi? ,
—Nes tos audros visaii mi ,s- vanduo paverstas 

neparodo, kad protingas garais varo traukimus ir lai- 
Dievas pasaulį tvarkytų. 'vus. rJeKtra da daugiau

—Tai kas tuos potvinius Garbų atlieka. Ji
užleido? i Pas.anna nakties tamsą, ne-

—Potviniai pasidaro iš £’°?a. m’u žinias, apšildo ir 
didelių lietų, tėve. apsvieua

—O iš kur imasi lietus? !^, a,a)a
_ Lietus iš debesų nesugestu. L>uv o Ihikhi, kuo-
—Maike, tu man tokių Tet tamsus žmonės many- 

durnu pasakų neprovyk. i c,avo’.ka_ elektra, tai Die- 
Juk ir aš žinau, kad lietus ?? galybė; bet mokslas pa
lyja iš debesų. Bet pasakyk k;nk<; galybę trie maši- 
tu man, kas debesius pada- n^' , 1 ^ai Fra oliuznymas, 
rė? r tėve? .

—Debesiai, tėve, susida-' Maike. 
ro iš garų, o garai darosi 
vandens, kuomet jį 
įkaitina.

suka malnr.o 
V

ratus ir mala

St. Jogaud&s

Tremtiniai Aust
ralijoj

karo muzikos marsus, gar 
vino beužšalančią kratinę.

Pagaliau nusileido kelios 
dešimt didžiųjų vokiečių akimis

Komunistai puola tremti
nius ir čia, bet lęnijos 

juos gina
(Laiškas iš Australijos)
Tremtiniai, patys savo 

matę “Stalino rojų”

nusileis kelias mylias! W. Churchill savo nuolaido- 
į jurų gilumas ir ten stebėsi mis Rusijai silpnųjų Euro- 
gelmių gyvius ir augalus. ; pos tautų sąskaitom

A. Piccard leisis į jurų; —------
gelmes su balionu, kuri jis! _
vadina “Bathyscape”. Tai Banginių Hara-Kiri
yra didelis plieno balionas, . ‘escent Beach, Flori- 
kurio sienos yra penkių co- ,.011. Pranęša, kad ten spa
liu storumo, kad galėtu at- ~ la‘ke audros iš van- 
laikyti labai didelį vandens (?en?’no ? pakraštį išplaukė 
spaudimą. Balionas turi pri- **4 banginiai, nuo 7 iki 14 
kergtą 3,000 švara balastą R^ų ilgumo ir lyg tyčia pa- 
(svori), kurs jį trauks že- gdarė sau galą sausumoje, 
mvn į juros dugną, o kada Sak°, tai jau ne pirmas kar- 
baliono vairuotojas norės \as’ ^ada banginiai Flori- 
iškilti, jis galės atkabinti pakraščiuose daro sau 
dalį ar visą balastą ir balio- "ara'kiri” arba saužudys- 
nas kils į viršų. ^uvo bandymų bangi-

Balione vra dvi durikės, Vilkti į jurą, bet jie 
pro kurias šviečia skaisti Jr Y^l plaukė į pakraštį, kur 
prožektorių šviesa. Ta švie-|ir zuvo ant smėlio.
sa leis fotografuoti ir ste- ~—-------------------
bėti, kas darosi jurų gilu
mose.

Piceardo jura gelmių ba
lionas nebus pririštas prie

aeroplanu, kad ištranspor- 
tuoti bent dalį žmonių i sau
gų užnugarį. Priešingai mu
sų lietuviukam "tautos va
dui”, kuris pirmam vėjeliui 
pūstelėjus pabėgo kaip kiš
kis per "žalią sieną” ir tuo 

kiekvienam kilo klausimas/ paliko savo laivą be kapito- 
.kaip gali visą plačiąją Ru-no “visiems vėjams”, kaip 
siją užimti ta kariuomenė,! sakoma, vokiečių vadai pa- 
kuri negalėjo paimti ir vie-i sirodė kieti ir vyriški iki pat 
no miesto?... ■ galo, pats Pauius ir jo 25

Taigi visos trys mažos generolai, kurie po kelių
valandų jau pateko į bolše- kairia anie tikrąjį komuniz 
vikų nagus — atsisakė va- mo veidą ir žmonės nebeti- 

ir pasiliko mirti prie ki Mask 
vyrų”, o dalis mažės- melams 

nių vadukų ir paprastų ka- savo penktąją koloną—ko- 
bolševikus. Tačiau buvo vi- reivių griūte įgriuvo į tuos munistus, ir Australijoje 
sur po keletą žmonių, kurie aeropla:s. Laimė nusišyp- stengiasi tremtiniams vi- 
neva, padėjo vokiečiams ir įsojo ir ūsų tautiečiui, nes sain kenkti, 
kurie, kaip

namus, verda vai-Į Pabaltės respublikos, kaip 
-aiuo maistą,,kad Lietuva, Latvija, Estija ir 

1941 m. gale žinojo, 
vokiečiai iau turi pralošti 
savo “kryžiaus karą” prieš

su visais jo mirtį nešančiais 
priedais, yra ne tik aiškus 
komunizmo priešai, bet ir 
°yvi Stalino nusikaltimų 
liudininkai. Todėl nenuo
stabu, kad sovietai visomis 
priemonėmis stengiasi juos 
susigrąžinti į Sibirą (nors 
sako: į Lietuvą-) arba juos 
bent nutildyti. Didėjant 
tremtinių skaičiui Australi
joje, komunistams darosi 
nepatogu. Jie visur gausiai

kad žiuoti 
“savo

kvos propagandai ir 
. Todėl Maskva, per

vienas iš žemiau viena 120 žmonių didumo Kai anglių kasyklose pra- 
raduotų epizodų parodo, | mašina nusileido kain tik dėio dirbti pabaltiečiai ir 

. daugumoje, per nelaimę pa-; ties jo daliniu, bet ten igriu- lenkai tremtiniai, komuni*-
saulė į ‘ as. .s£s pamoks- teko į jų “tarnybą”. Į vo net virš 200 žmonių su tinė Angliakasių Federaci-

o ir mislinau tave sukriti-i Vienas lietuvis studentas visais gi kiais. Mašina sun- IR užprotestavo. Bet pabal- 
l uot. o dabar tu mane ant nuo Panevėžio, kurio pavar- kiai atsi lėšė nuo žemės ir! tiečių ginti stojo demokra- 
juoko pastatei. Ale aš tau dės nenoriu paminėti, kad ėmė šlubuoti ore. Pilotas tiniu darbo unijų ir net 
vistiek netikiu. nepakenkus jam, dabar Ii-i čia pareiškė, kad išgelbėju-i Darbo Partijos vadai.

—Aš ir nenoriu, kad tė-ikus*ari už “uždangos” bu-i sius likusius, jis turįs 60 vv- Didžiausios ir stipriau- 
vas man tikėtum. Aš noriu Ivo paklaustas kelio ir kai rų išmesi žemvn su rara rios Australijos darbo uni- 
kad tėvas
tum ir savo protu dalyku. , . -i - ,
suprastum. paimtas i pagalbą” ir, be-i maltas drebulvs nukratė nuo

—Na, tai gud-bai, Maike.: įstumiančio rrirmyn to vo-j pakaušio, ligi kulnų... O
Aš užsirukvsiu rvpkę ir kiečių dalinio, nutemptas■ lauke šaltis didelis — tvo-, .

net į Rusuos žiluma, ne- ros pvška ir raudonarmie- džiausią pramonės dalį, ku-į Plojama iš Maskvos prieš
______klausiant, ar ris to nori, ar čių kam alkanų vilkų gau-J'ioje dirba pabaltiečiai. Ašjrisus pabėgėlius nuo naciz-

nc. nes pasirodė vokiečiams 'os su si apačioje ratų, randu, kad jie yra šaunus mo, kurie tuo pačiu tapo ir 
tada labai reikalingas žmo- laukia a kų, raudoni artile-' unijonistai ir puikus žmo- pabėgėliais nuo rusų dikta- 
gus, kaip vertėjas (pęrkal- rijos šūviu žiburiai spraksi nės. turas rytų Europoje

_ __ 7 ___ e # _ bėto.,as). Jam duodavo vai- aplink lašiną...
Dievas yra tas stebuklingas į ^r» Tu, lietuvi, pagailėsi gyti iš kareivių virtuvės, o “O čia juk yra’ vienas 
valdonas, kuris sukurė ir i aukos ir neparemsi ALT ka* ppplyš’0 rūbai, davė ir litaucri<. tai reikia jį išmes- 
tvarko visa pasaulį. Ju su- , , ,T . . . ... . kareivio rabus, (nes kitokių ti pirmuoju”, kažkas pasiu-
pratimu, jis yra labai iš-: vykdomo Vajai* »l»w- ir nebuvo po ....
mintingas, pas jį viskas ap-.vinti? ku)!

man visa
tu 

bizni.
sugadinai 
Aš buvau

ANSONIA, CONN.

Vakarienė, Prakalbo* 
Šokiai!

ir

—Ne, Maike, taip negali 
būt.

—O kaip gali būt?
—Potvinius užleid ž i a

Dievas.
—Tėvas klysti. Potviniai! 

liudija visai ką kita.
—O ką jie liudija ?
—Jie liudija, tėve, kad 

tokio Dievo, kaip davatkos 
vaizduojasi, visai nėra.

—Ar tu pasiutai, Maike? 
—Tik nesikarščiuok, tė

ve, o bandyk protauti sai
tai. Visų pirma, kas yra 
Dievas? Davatkos tiki, kad

s daugiau gah’o- pasirodė truputi mokąs vo- siutais. “Keno dabar bus ei- 
•o protu dalvku? kiškai ir rusiškai, buvo tuoj lė?...” kiekvieną šiurpas lyg

pagalvosiu.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti.

ios A. W. U. (Australian 
V/orkers’ Union) generali
nis sekretorius Mr. T. Dou- 
ghertv pareiškė:

“Mano uniia apima di-

nės.
“Pabaltiečiai turėio tra

giškų patyrimų sąryšy su 
nacizmu ir komunizmu? Jie

vaujamų unijų nedraugiš-1 Vietinis BALF 78 sky- 
kumą jiems”. rius spalių 17 d. rengia va-

Šiuo klausimu pasisakė karienę šalpos vajaus reika- 
ir Australijos Darbo Parti- lams.
ja, organizacinio sekreto-, Ansonijos lietuviai nie- 
riaus Mr. D. Lovegrove lu- kad neatsiliko nuo Lietu- 
pomis. Jo žodžiai: vos reikalų parėmimo. Prie

“Pabaltiečių išstūmimas' vakarienės bus prakalbos 
iš anglių kasyklų tėra kui-! Kalbėti yra kviečiamas bu- 
minacinis punktas komuni- vęs generolas Jonas Čer’ 
stų pastangose išstumti juos nius.
ir iš visos Australijos pra- Vėliau bus šokiai.

.• Rengimo komitetas nuo-
Si kampanija yra diri-| smdžiai kviečia visus lietu

vius, kaip vietinius taip ir 
iš apielinkės, dalyvauti šia
me parengime. 

Atsilankydami prisidėsi-
Pačių tremtinių šitas 

munistų žygis visiškai 
stebina. Bet jie džiaugiasi, 
kad Australijos, darbininki-•yra priešingi kiekvienai

ranka tuo lai- lė ir visu vokiečių akys nu- svetimai doktrinai, kas ir jos nariai juos taip įvertina 
krypo link jo. Nelaimės me- paaiškina komunistų vado- ir gina. R. Mariu*.

i me PrJ.e musų vargstančių 
ko-i tautiečių parėmimo. Vaka- 
ne- rienė įvyksta spalių 17 d. 6 

vak. vakare lietuvių bažny
tinėje svetainėje.

Nuoširdžiai visus kviečia 
Komitetas.
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Iš Vargo Mokyklos
■ Skaitytojams nemažai te- j sienyje. Taigi papildymas 
ko girdėti apie lietuvių DP technikos darbuotojų eilių 
gyvenimą Vokietijoje, teko busimos Lietuvos atstaty- 
girdėti apie musų turtą — mui atrodo buvo pagrindi- 
mokyklas, meno kolekty- nis uždavinys.
vus, jvairias sąjungas ir or-i Emigracijos atveju, bai- 
ganizacijas. gusieji šią mokyklą iš karto

Apie vieną iš jų—Schw. arba vėliau gauna darbą 
Gmuend Lietuvių Aukštes- pagal savo specialybę, su 
niąją Technikos Mokyklą, apmokyto darbininko atly- 
aš—buvęs Kauno ir šios A. ginimu. Įgyjama užsienyje 
Technikos Mokyklos klau- praktika ir visos žinios la- 
sytojas norėčiau papasako- bai pravers atstatomajam 
ti, kad skaitytojas susidary- darbui.
rytų vaizdą apie musų dar- Pradėjus veikti mokyklai 
bo sąlygas joje. visuose 3-juose skyriuose

—o— į buvo apie 70 žmonių. Am-
Lietuvoje, vokiečių oku-'žius svyravo daugiausia 

pacijos metu paskelbto ’i į tarp 19 ir 25 metų, bet bu- 
priverstinė mobilizacija pri- Į vo ir iki 45 metų. Daugiau- 
vertė labai didelę mokslei- šia tai buvo jaunimas netu- 
vijos dal| atsisakyti mokslo1 rintis jokios praktiškos pro- 
ir slapstytis kaimuose ar! f esi jos. Daugumas išsilais- 

' vinimas siekė gimnaziją.
Darbo nuotaika per visą 

mc yklos laiką, iki 1948 m. 
balandžio 29 d. išsilaikė la
bai pakili. Suprantama, kad 
jaunimas, kuris praradęs 

1 tiek kūrybingo darbo metų, 
gavęs galimybę vėl dirbti, 
metėsi i darbą su visa ener-

miškuose. Atvykus Vokieti
jon ir dirbant nacių fabri
kuose, • jaunimo atžvilgiu 
padėtis paliko ta pati—vėl 
neproduktingai leidžiamas 
laikas, be jokios galimybės 
pasiruošti ateičiai, ar įsigyti 
profesiją.

Padėtis pasikeitė, kai pa- _ ___ ___ ________
tekome ĮT)P stovyklas. Čia, į gj^a įr pasirvžimu. Nemaža 
kaip ir mažose valstybėse,, dalis> neatlaikę sunkių dar- 
apart įvairiu ‘‘valdžios or-! po gąjygų pasitraukė ir mo-apart įvairių 
ganų kūrėsi h* mokyklos, 
sumanių ir pasišventusių 
žmonių steigiamos. Tai ir 
yra didžiausias tremties tur
tas, kuomet jaunimui duo
dama galimybė, vėl kaip

kvklą baigė 45 dipl. tech 
nikai-inžinieriai.

Mokyklos gyvenimas, ypač 
darbo sąlygų atžvilgiu ga
lima skirti į: iki ir po per
kėlimo stovyklų į Schw.Lietuvoje savose mokyklo- Gmuend- 1947 m. birželio 

00 0000 kalba siekti moks- - - -se, sava 
lo.

Jeiąu gimnazijai įsteigti • Nuertingene . Kireheime 
tereikia mokytojų, patalpų; apgvyendinti 2-4
ir rašomosios !?edz‘a^s’ mokinių kambaryje. Dar- 
toi Autet. Technikos Moky- b £ stygose buvo 
kiai Įkurti jos steigėjai p a-; imanomas. Nežiūrint, kad 
dėjo daugiau darbo 11 pasi moĮęyUoje išklausydavome 
šventimo, nes čia reikalavi- / Jkaitas kasdien, na. 

buvo daug didesni• JnUOge ' ’ ’ ’ ” 1

14 d., kur sąlygos pablogė-
n Jo

mai
Lektorius reikėjo suburti 
vienon vieton, aprūpinti 
tinkama literatūra, sudaryti 
mokslo planus, parūpinti 
praktikos galimybę, išsirū
pinti iš UNNRA’os patal
pas, persikėlimo leidimus 
mokiniams ir kitur gyvenu
siems lektoriams.

Nugalėjus daugeli kliū
čių, 1946 m. liepos 1 d. bu
vo įsteigta Lietuvių Aukš
tesnioji Technikos Mokyk
la su elektros ir mechaniko?

tekdavo dar dirbti 
po 4-8 valandas. Stovyklas 
nukėlus į Schw. Gmuend 
darbas pasunkėjo, nes bu
vome sukelti į kambarius 
kareivinėse po 7-11 žmonių 
kiekvienam. Kai tekdavo 
susėsti vienu metu prie sta
lo dirbti, nebūdavo vietos 

Aišku, kad darbas tokiu 
smarkiu tempu pareikalavo 
iš musų nemaža ištvermės 
ir pasiryžimo. Per maža 
miego ir labai prastas mais
tas smarkiai susilpino svei-

skvriais Nuertingene ir sta-'katą. Negaunantieji jokios 
tybos skyrių Kireheime. Šią pašalinės paramos tenkino - 
mokyklą įkuriant ir ją ve- si tuo ką gaudavo — kaip 
dant didžiausią iniciatyvą “Dievo paukštelis”. Per vi- 
parodė ir pasišventimo pa-Įsą mokslo laiką — 22 me
dėjo jos direktorius Dr. inž. nesiūs tegavome 6 mėn. dir 
M. Baublys.

Šią mokyklą paskatino 
atidaryti busimos Lietuvos 
atstatymo ir emigracijos 
reikalas. Visi žinome, kad i čių, vietiniam komitetui tal- 
tarpe įvairių profesijų žmo- kininkaujant sumažino pu 
nių, kurie buvo išvežti į Si- siau maisto priedus, po ko 
birą, ar žuvo karo metu, ne 
mažas skaičius buvo ir inži- _.
nierių bei technikų. Be to, i Kaip minėjau, darbas 
realiai galvojant, tenka pa- mokykloje truko po 9 pa
sakyti, kad išsilaisvinus Lie- skaitąs kasdien. Teoretinių 
tuvai, nemaža dalis musų žinių pagilinimui turėdavo- 
politinių emigrantų liks už- me praktiką statybos dar

buose, elektros stotyje, me
talo apdirbimo fabrike, la
boratorijoje, auto remonto 
dirbtuvėse. Visos praktikos, 
o taip pat ir mokyklos dar
bas susirišo su išlaidomis. Ir 
čia Amerikos Lietuvių au
kos paremdavo musų darbą 
iš BALF’o kasos per Lietu
vių Raudonąjį Kryžių.

Mokiniai, kaip mokyk
los įkūrėjams, taip ir Ame
rikos lietuviams liks dėkin
gi už jaunimo lavinimą, tuo 
darant didelį įnašą musų 
išsilaisvinimo kovoje. Neži
nome kiek ilgai ta kova už
truks, ji reikalauja ne tik 
diplomatų ir politikų, bet ir 
tų, kurie butų kiekvienu 
metu pasiruošę konkrečiu 
darbu vykdyti Lietuvos at
statymą.

Nežiūrint įtempto darbo, 
kuris rijo beveik visą musų 
laiką, didelė musų dalis įsi
jungė ir į visuomenipę veik
lą. Paminėtini skautai-vy- 
čiai ir socialdemokratinis 
jaunimas. -

Skautų - vyčių skiltis vei
kė stovyklos ribose, tačiau 
joje daugumą sudarė musų 
mokyklos mokiniai. Tai bu
vo vienas darbščiausių ir 
drausmingiau s i ų vienetų 
apylinkės skautų šeimoje. 
Tik dabar, jaunimui emi
gruojant, veikimas susilp
nėjo. Tas jaučiasi visose 
gyvenimo srityse, kai pats 
energingiausias elementas 
išvyksta.

Socialdemokratinio jauni
mo skyrius įsisteigė 1947 m. 
vasarą. Skyrius sutraukė į 
savo gretas trečdalį visų 
mokinių. Buvo daromi susi
rinkimai, diskutuojami įvai
rus socializmo klausimai, 
dalyvaujame LSDJ suva
žiavimuose ir lankomasi 
vietinio LSDP skyriaus su
sirinkimuose.

Žinant Lietuvos ir Schw. 
Gmuend’o stovyklos val
dančiųjų nuotaikas pažan
giųjų atžvilgiu, buvo aišku, 
kad teks pakelti nemaža 
trukdymų. Kaip ir buvo ti
kėtasi, jie atėjo netrukus, 
prieš LSDJ vietinę grupę ir 
prieš mokinius, bei mokyk
los vadovybę. Ryškiausias 
trukdymų prieš mokinius 
buvo dirbančiųjų davinių 
nubraukimas, kurį įvykdė 
Komitetas neteisėtai per
žengęs savo kompetenciją. 
Mokinių atstovai, su visų 
mokinių pritarimu, vedė

T. E. DEWEY GIEDA SU MORMONAIS

Salt Lake City, Utah valstijoj, yra mormonų sektos 
centras. Kada ten lankėsi gubernatorius T. E. De- 
wey su rinkimine propaganda, jis mormonų bažny
čioj, kartu su mormonų bažnyčios viršininku G. A. 
Smith, traukia šventuosius himnus.

nymo priemonės manęs ne
sugundė, priešingai, jos vėl 
sukėlė abejonių dėl jų ver
tingumo, jei jau reik imtis 
tokių priemonių jų autori
tetui palaikyti.

O dabar prie reikalo. Jis 
trumpas ir aiškus. Noriu ir* 
aš, kaip ir daugelis kitų, pa
kliūti pas tave, Maike, tai 
yra į Ameriką. Visi susirū
pinę šipkortėmis. Tuo pačiu 
sergu ir aš, bet kaip ją gau
ti? Kaip žinai, esu tikras 
žemaitis-lietuvis, dėl to ir 
kiti neabejoja. Taigi, rei

tiems, kurie yra tokioj pat 
bėdoj, kaip aš.

Tavo draugas
Žemaitis.

1948. 9. 21.

Nuoširdus Darbi
ninkas

Jo*(Pluokitelis žinių apie 
no Sekio veiklą)

Prieš mane guli keli laiš
kai. Pradžioje: “Mielas Ne
pažįstamasis”. Nuostabu, 

ketų kreiptis į lietuvišką or- ka.^,a nePažjstamas žmogus
ganizaciją, kuri tuo rūpina
si. Tokia juk bus jūsiškis 
BALF-as. Jame jus juk visi

atidaro savo gerąją širdį. 
Nenuostabu butų, jei tai 
skirtų vienam: giminei,

esate susidėję ir pažadėję draugui, ar geram pazįsta- 
visus tikrus lietuvius vieno-!jnam» ,ne*. daug, daug
dai remti. Tai labai puiku iš kan?’ nV° kurn/. su panieka 
jūsų pusės! Bet... Vokietijoj!pasąlis kuriems, 
leidžiamų “Žiburių” nr. 45 kaip koks prakeikimas, pn- 
aš skaičiau BALF-o įstaigos KerSta D. P. vardas.
Europoj pranešimą emigra-! Malonu kalbėti apie žmo- 
cijos reikalu, kuriame pa- gų savo tautietį, kuris jau 
sakyta, kad BALF “glau-, ilgus metus gyvendamas 
džiai bendradarbiauja su • svetimųjų tarpe ne tik kad 
NCWC (pasaulinė katalikų(nepamiršo tėvynės, lietuviš- 
Soi™* Voži kos gerog širdie žmoniš

kumo, bet ir to, kas žmogui 
brangiausia: kiekvieną lai
kyti broliu, džiaugtis jo

Maike, Patark Ką Daryt!

šalpos organizacija)”, kad 
“tuo tarpu neturi teisės iš
davinėti savo vardu buto ir 
darbo garantijas”, kad to
kias garantijas teks “parų ! džiaugsmu, liūdėti jo nepa-
pinti per NCWC ir kitas 
šalpos organizacijas, su ku
riomis BALF-as bendradar
biauja”. Kadangi praneši
me suminėta tik viena NC- 
WC, o kukliai nutylėtos ki-

Esu labai susirūpinęs. Tu, kai, be iš vidaus kilančio 
Maike, esi sumanus vyras, reikalo, 
todėl gal duosi man “rodą”. Atsimenu, vieną pasikal- 
O kad tu galėtumi geriau bėjimą su savo seneliu, ku- 
patarti, aš tau visą smul- ris manyj sukėlė “maištą”, 
kiau “išviražysiu”. “Tu, — Poviliuk, — nežiu-

Matai, esu iš tos kartos, rėk, ką daro kunigas, bet 
kurią garnys atnešdavo ir klausyk, ką jis sako. Man 
pamesdavo. Taigi, ir mane vis viena, jei jis ir mergą 
jis atnešė ir pametė žemai- skraite laiko (taip ir pasa- 
čio trobos kampe. Toks kė, o buvo a. a. senelis die- 
naujos gyvybės atsiradimas vobaimingas, kaip ir kiti.
tada buvo paskutinis “mok-, žem.), bet kai jis kalba iš ^'"gfdžUmo^kateiikiško 
slo žodis , visiems aiskus ir ambono, as jam tikiu 
suprantamas, todėl nebuvo

sisekimais.
. Ne daug aš apie tą žmo

gų žinau, bet ką žinau yra 
per daug, kad jo negerb
čiau ir nestatyčiau pavyz- 

. džiu kitiems.
tos organizacijos, tai taip iri Nėra jis milionierius, tur- 
palieka neaišku, su kuo dar tuolis 0 tik kruvinu prakai. 
BALF«s glaudžiai bendra- tu pelnęsis duona. |r kokia 
daibiauja. didelę dalį savo uždarbio

Jei jo glaudus ryšiai tėra 
tik su NCWC, tai mano po
pieriai švach, nes kam NC- 
WC duos garantijas aiškiai 
sužinojau iš Kaselio stovyk-

skiria nepažįstamiems lietu
viams dabartiniu metu ne
šantiems sunkią tremtinio 
naštą!

1907 metais apleidžia jis 
savo skurdžią tėvų pastogę

biuletenio, kuriame štai Mauručiuose, iškeliauda
mas į USA.

1924 metais tėvynės ilge
sio stumiamas aplanko Lie
tuvą ir apie su viršum du 
mėnesius joje vieši. Paskiau 
vėl grįžta į USA ir čia įsi
traukia darban. *

Kada raudonasis slibinas 
nusiaubia musų.,, šalį, tūks
tančiai tremtinių atsiduria 
šaltyje, alkyje klajoti po 
nesvetingąją Vokietiją. Jo
nas Sekys susiranda ne vie
ną iš jų ir šelpia ne tuo, 
kas jam pačiam nereikalin
ga, bet tuo, kas šelpiama
jam naudinga.

Jo šelpiamųjų šeima ga
na gausi: Kardeliai, Ance- 
vyčiai, Pronskai, Pakštai, 
Bagdonai, Ilmoniai ir dau
gelis kitų vis nepažįstamų, 
bet jo mylimų lietuvių.

Kalbant apie Joną Sekį 
negalima nepamiršti ir jo 
gyvenimo draugės žmonos. 

! Ji tiek pat yra nuoširdi, su
prantanti tremtinių vargus 
ir juos užjaučianti.

Vienam kitam stengiasi

kaip pasakyta: “...kas lai
kosi “neutraliai”, kas iki 
šiol neklausė bažnyčios bai-inAc
ties, neklausė šventadie
niais šv. mišių, tas neturėtų 
kreiptis į klebonus prašyda
mi jų rekomendacijos” ir, 
sako, tokia rekomendacija 
jiems nebus duodama. Tai 
rašo ne koks Pilypas iš Ka
napių, bet mano geras pa
žįstamas, kuris puikiai žino 
“generalinę liniją” ir jos 
vadovų duotus nurodymus. 
O kad be klebono rekomen
dacijos iš NCWC garanti-■ • • i • • . •

senelio
to atsiradimo. p«u.^h«u gumi įsmigo

mano galvon ir nedave ra- 
Kartą atsiradus šioj že- mybės. Aš negalėjau sūpra- 

mės pakalnėj reikia jo je ir į sti, kad žodžiai gali skirtis 
vargti, augti. Taigi ir au- nuo darbų, man aiškėjo, 
gau čia pat bėgančiame kad niekai yra mechaniški, 
upelyje meškeriodamas, vė- nors iš paviršiaus ir labai 
žaudamas ir gyvenimą ste- Į “šventabliviški” darbai, jei 
bedamas. Ateidavo mielas;.juose neatspindi vidujinis 
pavasarėlis, sužaliuodavo išgyvenimas. Taip aš stebė- 
pievos ir lukštais pagelto- | damas ir mąstydamas priė- 
nuodavo, musų paupy išsi- iau išvados, kad pagrindinė 
tiesdavo lininių ritinių juo- žmogaus elgsenos taisyklė 
stos baltinimui. Prieš pie- —mylėk artimą kaip pats 
tus mamytė liepdavo man save, nedaryk niekam to, 
nubėgti ir juos pamirkyti ko pats sau nenori — fr kad
šaltame upelio vandeny ir tuo pradu grįsdamas savo j jos negausi, tai apie tai aš 
skubiai grįžti “gegužinių”, veiksmus žmogus nereika-. buvau tau seniau rašęs, 
kurias, prieš eidama pietų lingas jokių tarpininkų, ku-| q kad to BALF-o butų

abejonių ir dėl mano teisė- Tie mielo, geio 
i n pamokymai giliai

kovą ir laimėjo pusę anks
tyvesnių normų.

Šitie ponai, prisidengę 
“apaštalavimo” skraiste de
dasi esą demokratais, ta
čiau kitaip galvojantį žmo
gų stengiasi praryti, varto
dami tokius metodus, kurie 
tik už “geležinės uždangos 
tevartojami. Jie dedasi esą 
krikščionimis, o gaila, kad
Kristus prikaltas prie kry- siau inaisuu pu nu|žjaus> jej nulį <

; aišku, padėtis dai pa og įgVytų juos įg bažnyčios,
kaip tuos pirklius, nes jie 
vietoj mylėję savo artimą 
kaip pats save, jį ant lau
žo sudegintų, jei galėtų, o 
noru tai įsitikinome.

Įdomu ar tie ponai nuvy
kę į Ameriką taip pat nau
doja tuos pačius metodus 
politinėje arenoje, kaip ir 
Schw. Gmuend.

Mokyklą baigėme —dar
bas nebuvo veltui padėtas. 
Užbaigiant, mokinių bai
giamų projektų parodoje 
matėsi daug darbų, kurie

bančiųjų davinį, kuris bu
vo truputį geresnis negu 
paprastas. Po to IRO ma
žindama dirbančiųjų skai

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. _
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimų apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraSyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York 1, N. Y.

J

pirmoje eilėje praverstų 
Lietuvos atstatymui. Pa
vyzdžiui: gyvenami namai, 
auto garažai, mokyklos,

valgyti, visa šeimyna sukai- rie jam padėtų susisiekti su 
bėdavo. Sulaukdavome Vi- dangaus galybėmis. Praži- 
sų Šventųjų ar gavėnios su lau, bet ana pagrindinė gy- 
ilgų savaičių pasnikų—daž- venimo taisykle nesuabejo- 
nai subatvakariais ar sek-! jau, savo gyvenimo veiks- 
madieniais visi susėdę prie mus su ja derinau ir, kaip 
stalo droždavome “Kalnus”: daug kas sako, esu bedie- 
ir kitas giesmes. Kas vasa-! vis, bet, girdi, geras žmo- 
rą, aišku, nepraleisdavome gus.
garsiųjų Žemaičių Kalvari- Dabar, Maike, tu suprasi, 
jos atlaidų, skubėdavome į kad aš ir į bažnyčią nejau- 
“Kalnus”. gulėdavome kry- čiu reikalo eiti tik dėl to, 
žiumi, ypač kuris pirmą kad kiti eina, kad kiti galė- 
kartą atvvko, ir tt. tų pamatyti mane ten ei-

Visa tai dariau mamvtfs "?n,t; -ka<1 a®.ir l,,ie ’P?"

nejusdama., o n mamrte, laukdamas, kad kiti pama.
tytų ir pasakytų: “Žiūrėk, 
koks šventas žmogus”, žo
džiu, aš heatlieku daug to-i 
kių dalykų, be kurių, kaip 

Bet mano makaulė buvo kai kurių, yra teigiama, ne
keista. Aš augau ir stebė- gali gyventi nė vienas pa
jau, kas aplinkui dedasi ir dorus katalikas, 
galvoj pradėjo kilti nau ii Tu suprasi, kad aš nesu 
ir nauji klausimai, kodėl nei vyrų apaštalavimo nei 
šita ar kita taip daroma, kurioj kitoj panašioj drau- 
kodėl viena sakoma, o kita gijoj, kurioj buvimas yra 
daroma ir tt. Visoms toms atlyginamas daugybe atlai-

atrodė, daug dėl to nesirū
pino. Tain buvo iš seno da
roma, taip daro kiti. taip 
turime ir mes darvti.

metalo apdirbimo mašinos1 abejonėms įveikti jau nebe- dų. Tai aš jau žinojau (lau

čiuota Lietuvos sąlygoms. 
Aukštesnioji Technikos

Mokykla liko praeity, ta-
kinimai. 

Man vis
ciau ji kaip perlas žibės; ka^ dau? i -as aplinkui da- 
musų tremties vainike irįfoma tik dpi to, kad tain 
primins pasiryžėliams, kad; įprasta. kad taip visi daro. 
kurtų ir dirbtų, kaip tie pil- todėl ir i asnikauįama. ir į 
koio gyvenimo didvyriai,
kurie tą perlą įsegė

glaudus ryšiai dar ir su ki
tomis organizacijomis — 
man kyla ir dėl to abejonių, 
kad čia Europoj visi jos į- 
galiotiniai yra “aiškus” vie
nos grupės vyrai. Emigra
cija, sako, patikėta p. Ro- 
vaitei. Tai, sako, labai kul
tūringa moteriškė, bet ma
ne ima baimė, kad vietos
“nematomos jėgos” nepa- padėti nuvykti Canadon ar 
imtų ir jos į savo tinklą iri i I SA.
nenustumtų jos nuo plataus! Męs tremtiniai, dėkoda- 
vieškelio, kurį ji pasirinko, mi jiems už gerą širdį, lin- 
į klebonijon vedantį takelį, kime sėkmės gyvenime ir 

rp ,, -i ... norime kad visi užjūrių bro-Tu, Maike, savo sviesiu Hai kt a taurių lietu-
protu duok man patarimą, vi ‘ki|niu M «
kas daryti, o jau as tavo 1 J
patarimus perduosiu ir ki- K. Bagdonas.

vyriausybės potvarkį, ku- 
labiau aiškėjo, riame buvo suminėta, kiek 

dienų atlaidų gauna tas. 
kuris priklauso katalikiš
koms organizacijoms, kuris! 
lanko jų susirinkimus, ne-; 

bažnvčia ir išpažinties eina- šioja tų organizacijų ženk- 
1 ma ii- tt.': kad visa tai daro- lėlius ir tt. Bet jau tada tos

T. E. buchauskas'ma iš papratimo, mechaniš- “moderniškos” dusios išga-

Angliškai • Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/i formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

KELEIVIS
636 Broadway, - So. Boston 27, Mas*.

/
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Moterų Skyrius
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Sunkus Moteries Gyvenimas Anglijoj

Angliją šiandien valdo yra maistas. \ algomųjų 
Darbo Partija, kurią savo daiktu stinga ir jie labai 
ruožtu valdo socialistai. To- brangus. Darbininko uždar- 
dėl “Keleivio” skaityto- bis Anglijoj šiandien yra 
jams, ypač moterims, gal dvigubai aukštesnis, negu 
bus žingtidu išgirsti, kaip buvo 1938 metais, bet mais- 
šiandien Anglijoj gyvena tas irgi dvigubai brangesy 
darbo žmogaus šeimyna ir nis. Be jo, mokesčiai labai 
kokia padėtis moteries, ku- pakilo. \aidžia nenori in-( 
riai tenka vaikus auginti ir fliaeijos, todėl ji daro ką. 
rūpintis, kad visi butu pa- tik gali kad žmonės neturė-. 
valgę. tų daug pinigų nereikalin-

Turiu pasakyti, kad mo- eiems daiktams pirkti, 
teries gyvenimas Anglijoj Darbo žmogaus stalas 
šiandien nepavydėti mas. Ir Anglijoj šiandien išrodo 
reikia pasakyti, kad bend- taip:
rai visų gyvenimas čia ne Pusryčiams: košė iš kruo- 
rožėmis klotas. Visų pirma, pų, truputis uogienės, duo- 
čia labai stinga butų. Per na ir arbata.
karą vokiečių bombos 4,- Pietų fabriko darbinin- 
000,OOP namų sugriovė ar- kas japrastai pavalgo vadi- 
ba labai apgriovė. Be to, narnoj kantinoj (canteenj

KELEIVIS^ SO. BOSTON

SUSITIKIMAS PO 18 METŲ

Anglija neteko 2,000.000 už apie 20 centų. Tose kan- 
nainų, kurie normalėmis są- tinose duodama žuvis, o 
lygomis butų buvę pastaty- kaikada “meat-pie”, bet toj 
ti 1939-45 metų laikotarpy, “‘meat” (mėsoj) būna tik 
bet.dėl karo nebuvo pasta- apie penktadalis mėsos, o 
tyti. Išlikę sveiki namai iš- kitką sudaro bulvės, kopus- ralių!” ir niekas jums nieko 

’ labai apleisti, labai tai, kruopos ir tam panašus nesakys. Žmonės manda-

Prieš 18 metų C. Norman Stevens laikė savo dvejų 
dienų dukrelę ant rankų, o po to jis išsiskyrė su sa
vo žmona ir tik dabar, Los Angeles mieste, jis vėl 
susitiko savo dukterį, bet iau suaugusią paną, kva ią 
ne taip jau lengva ir ant rankų laikyti.

rodo 
išalkę dažų. daiktai.

žiuoti. Kada aš pasiūliau 
jam “Keleivį” užsirašyti, 

pasiklausys ir nueis, tai du kartu sakyti nereikė-!

V ALGI Al

Geras Čili Sosas
12 didelių raudonų tomeiėių.
3 dideli svogūnai.
2 raudoni pipirai.
2 žali pipirai. «
1 pundelis salierų.
2 šaukštai "mixed piekling 

spices.”
2 šaukštai salierų sėklų.
6 ėieli gvazdikėliai.
2 puodukai uksuso.
1 puoduko rudo cukraus 

(broun sugar).
3 šaukštukai druskos.
2 šaukštai komų krakmolo 

(conrstarch).

Tomeites nuplikink ver
dančiu vandeniu, nulupk ir 
supiaustyk; taipgi supiaus
tyk svogūną, pipirus ir sa
lierus. Sudėk visus “spai- 
sus” : maišeli pasiutą iš ga- 
zos. Sudėk visus kitus daik
tus, paliekant tik komų 
krakmolą. Virink mažiausia 
valandą laiko.

Penkias mir.utas prieš nu
keliant nuo ugnies, sutirš
tink korniniu krakmolu, iš
plaktu truputėly šalto van
dens. Supilk karštą sosą į 
karštus, sterilizuotus stik-

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RL’SUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 

V įsiems kyla klausimas kodėl

MONOLOGAI IR . -į i
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių Ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa,itusija nesusiatria su kitomis va .- y- tautį^0St humoristiškos ir Uisvama- 

kodėl Rusija nenori niškos. Visos skambios, visos geros,
is kitur ziiiumų pasizmreti kaip ji ,fi visokiems apvaikščiojimams, 

(tvarkos.? Ar yra Rusijoj laisve, ar baliaK8 koncertams įr t.L Antra 
yra demokratija, kokie darbininkų lalka. Kjtina ........... 25c
uždarbiai ir ar gali darbininkai is jų 1 K
pragyventi? Dabar rusai sako kad DŽIAN BAMBOS SPYČIAI 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. _Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas Ir kitos fones. Daugiau juokų, ne
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa k'U Amerikoj munsamo; 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- j ^}Pa net •- .R?1?" {*>•
kia Lietuvos ateitis gali 6uti ? Atsa-! eiles, . pasikalbėjimai fau-
kymus į šiuos klausinius galėsi gau- nio«-LstisKi straipsniukai ir juokai, 
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą, j Antra pagerinta laida. Kaina 
t»8 puslapių didumo. Kaina 50 centų. SOCIALIZMO TEORIJA 
DELKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad i
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, i 
Del dėl ko gi norisi? Del ko be vai-1 NIHILISTAI
gio žmogus silpsta .y ir delko vienas Tragedija trijuose aktuose. Veika- 
inaistas duoda daugiau spėkų, kitas - - - - -
mažiau ? I Įeik o žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kairia tik ............................................. 15c

25c.

Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bu
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

lūs. Maišeli su “snaisais” iš- - —mesk.

SRUTU NIAGARA’

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius ? Sį intri-

las perstato nužudymą caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 2&c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25

guojantj politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so-
skavteoretiką*..Kari..Kant- K0KIUg DIEVUS ŽMONĖS
KUNIGŲ CEUBATAS GARBINO SENOVĖJE’

Si knygelė parodo, kodėl Romoa 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus

'išaiškinta visa jų bepatystės istori- garbino musų bočiai? Kokias žiny-j ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
: kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
! perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
; ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne- 

i papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D.,

Anglijos lordas Vansit- s?!letuvino Ferdinaiyi de Samogitia. ____
tart, buvęs užsienio reikalų Ka,na ............................... sudėtos
ministerijos patarėjas, nu- MATERIALISTIŠKAS
kalė nauja frazę Sovietu i ISTORIJOS SUPRATIMAS 

«£ spaudos ir’ radijo varomai i ŽSTSStižL
c i nror>»franni41 amniinint Tai cimdo nasaulvie įvairiausius m

čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonė* 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.CO

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ...................................... $1.00

yra karo pasekmė. Socialia-' nupirkti. Maistas racijo- tojui, kuris Maskvoje su- stoka. “Nebus man ilgu per
tų vyriausybė daro viską, nuotas. todėl galima nu- suktų: “Į peklą tą Stali- žiemą turint Maikį su Tė-, prOpagandai apibūdint .Tai j gTmd^'p^^ 'įvairiausia
ką tik ji gali, kad darbo pirkti tik tiek. kiek turi kor- ną.. \ u. '“Siutu Niagara” SnitoJ&’Vt* PeFskaityk *»«• knygelę. SAPNININKAS
žmonių būklę palengvinti, teiną arba kuponų. Tokie Taigi prie ^oaalistinfe Apart: Lak^ide «zurMMtenai liejasi,' kaip vanduo
Pavyzdžiui, ji įvede butų daiktai, kaip jaknos, plau- 'aidžios žmonėm.- nors tiek p. nastis tun dai namą oer Niagaros krokli. jaM' ka,na . 2oc
nuomos kontrole. Namų sa- čiai, blėkai. nėra racijonuo- geriau, kad jie turi plačią Chicagos Bridgepoite. Jo 1 __________ 2

ti. bet užtai sunku jų gauti, laisvę. Londono Lietuvaitė, vasarnami n suvažiuoja
ŽEMAITĖS RASTAI

vininkai negali butų nuo
mos kelti, ir negali išmesti Todėl daugiausia perkama 
gyventojo, kad įsileisti kitą, žuvis.
kuris siūlo didesnę nuomą. Jeigu kurioj krautuvėj'

Bet pavieniam žmogui į būna geresnio maisto, tai 
yra daug sunkiau, nes “fui-jau prie jos sustoja ilga mo- 
nišiuotiems” kambariams terų eilė. Kartais tenka iš- 
nuoma nėra nustatyta. To-j stovėti eilėj valandą ir dvi, 
dėl šeimyna isnomuoja butą kol gauni ką nors nusipirk-
už valdžios nustatytą nuo- i ti.
mą, pati užima sau vieną Baisus karas, miestų bom- 
ar du kambariu, o kitus iš- • bardavimas, maisto ir pa
leidžia “viengungiams”, da-: talpų stoka, labai sunkiai ....
žnai ir nedidelėms šeimy-;paveikė Anglijos moteriesjJ™ne sįersaĮ;. 
noms, kaip “fumišiuotus” | dvasią. Kad nuraminti savo Kas.esi tu- Ko /eikia tau. 
kambarius (kambarius su nervus, ji pradėjo rūkyti ta-.Ko cla > mane zlop6al • 
baldais). Už tokius kamba-'baką. Taip, Anglijos mote- .
rius ima labai dideles nuo- rys šiandien nepaprastai Jautos .esu..a^ vei<eJ^* 
mas i daug ruko. Jaunos ir senos Del zmon,y d,rbu *arbes-

Reikia tačiau pasakyti, I-ruko visos. 'Garsiai skamb’ vardai ^yriu.

KAI EINU PRO TAVO 
NAMĄ.

(Pagal H. Heinę.)
Kai pro tavo aš namą 

Iš ryto einu gatve.
Kaip tad man linksma,

mergele,
Jei lange matau aš tave.

Tu juodom savo akim

daug žmonių praleisti vaka- 
cijas. Nekurios organizaci
jos net ir savo konvencijas 
čia atlaiko, žodžiu, p. Kas
tis daro milžinišką biznį.
Patartina lietuviams tą jo 
šaunią vietą aplankyti" ir 

! pamatyti, kaip musu tautie
čiui Dėdės Šamo žemėj se- šeimyna turi pakrikti, nes 

! kasi biznį darni. meilė yra tik laikinas karš-
B. Gurskienė. tis.

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jas. vra tikra* gyvenimas,
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalyku, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų na- 

Tokiu pagrindu paremta ££££££ į«ArašSįoiįJašy'-
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi

MEILĖ—PRASTAS PA
GRINDAS SANTUOKAI

Ar žinot, kodėl šiandien 
tiek daug divorsų? Todėl, 
kad vyrai ir moterys tuo
kiasi daugiausia iš meilės.

hdysis Lietuviška? Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina. .loc

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas........... 20c

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKAlaike pirmojo pasaulinio karo. Tuo

se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo buaą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- 

išu. taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- i n 

rnaitės kartu su Andrium Bu- s

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji- 

i mą. šita gramatika yra tinkama vi- 
iems, kas nori gerai lietuvių k»J-

Santuoką reikia remti 
patvariais dalykais: ap-[sios rašytojos para 
švieta, geru budu ir turtu. ’ ~ ’

Reiškiu gilią padėką Au- , Ar žinot, kas taio sako? i }^_2Lraa?lės 
. gustei ir Jonui Semsiams iš Xe kas kitas. .
[Nzshua, N. H., kurie padė- katalikų bažnyčios^ kunigas

lais. Kaina ........................................ 50c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1) 

Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius, prietarų^, Ųjirtus ir^Įt. 
ANGLISKAI-LIETŪ^L^ 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kali 
ar kitas žodis lietuviškai vac 
Mes kasdien gir
žodžių, bet aaž
tikrai Jie lietuviškai vadinasi. Tam 

, reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipęi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

VIEŠA PADĖKA.

' - ‘ ' įlota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.bet Komos riai nužudė vokiečiai laike šito ka- Kaina tik ...................................... «luk>
__ i_______ -_____ -o Tai didelė knvva. 128 nu.slaniu. - _ ___________

jo mums išsigeibėti iš dide 
lio vargo Vokietijoj

Būdami nejauni žmonės 
ir dirbdami patys fabrike, 

[jie nepabijojo argo ma
no sunum ir ji globojo išti
sus metus, kaip tikri tėvai, 
kol aš atvykau į Ameriką, 

i Jų nuoširdumo aš niekuo- 
laikinu. Be to, daugiau kaip prakalbos. Tenai gali kai- — met neužmiršiu.
1,000,000 suardytų namų bėti kas tik nori ir ką tik, LARtdIDfc EfcWAUKLE, Leokadija Pačkauskienė 
sutaisyta. nori. Tenai galit atsistoti ir WIb. • ____________

rišVti • dabartino irai- -------------
AREŠTUOJA MOTERIS 

UŽ POLITIKĄ

kad valdžia stengiasi butų; Bet vienas dalykas Ang- TarP ’1-1 ir mano skambės.

man reikia, mergele, 
daug kam mus šaly:

Sunkiausi? Anglijos mo-'rėkti: “Šalin dabartinę val- 
teriškei klausimas šiandien džią”, arba “Į peklą tą ka-

PAS1GAVO MILIONIERIŲ

Čia matom Pennsylvanijos angliakasio dukterį, Ste- 
fanę Sajaitę, kuri šiomis dienomis ištekėjo už pla
čiai žinomo turtuolio, F. Hitchcock’o. Jiedu čia paro
dyti einant iš Rio de Janeiro hotelio į maudynes.

Puikus lietuvio rezortas.
Nors aš daug buvau gir-l 

dėjusi apie Trano Basčio 
gražų rezoitą, bet iki šiol 
nebuvo progos jį aplankyti. 
Šiandien

Argentino> m stonėj, Bue
nos-Aires mie<:e, buvo aną

Daniel A. Lord iš St. Louis, 
Mo.

Žvaigždė ir Žvaigždutė

dien įtaisyta protesto de
monstracija iries diktato
riaus Perono sumanymą

as jau oa. Tai 
tikrai puiki vieta. Yra daug
gražių namų, su gerai į- . .
rengtais kambariais. Tu na- keisti respubk os konstitu-' 
mų F. Bastis turi 31, iš ko ciją. Policija daug demon- 
pasidaro jau ne vasaros re
zortas, bet kaip tikras mies
tukas, apsodintas gražiais 
medžiais ir gėlėmis. Ir

strantų areštavo, jų tarpe

tas

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašo 

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c

TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMĄ,

parašė L Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas. ____ 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da-
leidimai apie žemės išvaizdą. Ragaiažnai nežinom*/* k-n^in dauKeli autorių parašė Iksas. Antra 

azna! nežinome, kaip knygutės dalis yra: -Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.** 
Paraše Z. Aleksa. Kaina............ 10c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbia 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina ...................................... 10cKUR MUSŲ BOČIAI 

GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo

nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad _ . ___
•žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir1 šė K. Stiklelis. Kaina 25c
ši knyga parodo, kodėl taip mano-1 “Keleivis.” 636 Broadvvav 
ma. Labai įdomus ir pamokinantis! oJO Droaawiy,

Kai
ma. 
skaitymas. iaina

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 

1 “ v «‘iklelis. - ■ J

25c1 So. Boston 27, Mass.

astuonias zyn as moteris.
Policijos viišininkas Ber-

o_____ tolio be jokio teismo užda-
namai, tai ne kokios “šan- rė jas 30-čiai ( ienų San Mi-
tės”, kaip paprastai vasarai guel (šv. My. olo) kalėji- Filmų aktorka Joan Ben- 
buna statomos, bet dideli, man, kuris yra skiriamas nett susilaukė mažutės 
dviejų aukštų pastatai, su paprastai tiktai nuteistoms žvaigždutės, su kuria ji pir- 
šilima, voniomis ir elektra., prostitutėms. mą kartą fotografuojasi.
Juose galima gvventi ir žie- Suimtų moterų draugai Aktorka turi dar du vyres
nių. Be to, yra didelis, trijų padavė miesto teismui pra- niu vaiku.
aukštų viešbutis, su gražiu šymą, kad ja. ;>aleistų. Tei- ------------------------------------
“dining ruimiu” apačioje. sma3 panai! no policijos 

Kadangi mes dar pirmą kaltinimą ii- kepė įkalintas 
kartą čia atvažiavome, tai moteris paleisti. Bet “klai- 
p. Bastis mus visur apva- dų tribunolą.- tuojau atra

do, kad šitas teismas “pa-- 
darė klaidą’’ kepdamas įka

Mamyte Labai Dėkinga

džiojo, parodė namus, kam
barius ir pavaišino. Jis sa-

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais,

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, aukrele, ačiū”-.

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
936 E. Broedway, So. Boston 27, Mas*.

ko, kad jo žemės plotas už- lintas moteli- paleisti; jos parankaus formato, daugiau 
ima 70 hektarų, kartu su turi atsėdėti ;) dienų, kaip kaip 300 puslapių, kuriuose su- 
golfo lauku. i policijos vi; ininkas pa- rašyta apie 1,500 visokių sapnų.

Bastis yra malonus ir tvarkė. Kaina $2, bet “Keleivio” skai-
draugiškas lietuvis. Jis at-į Tas “klaidu tribunolas” tytojams tik $1.00. 
jaučia ir savo brolius nelai-; yra nesenai diktatoriaus Gaunamas “Keleivio” knygy- 
mėje. Daug afideivitų yra Perono įsteigta teismams ne. “KELEIVIS” 
išpildęs tremtiniams atva-; kontroliuoti t nzura. 636 Broadway, S. Boetou,
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Vagia UraniumąKas Blokuoja Berlyną?
Maskvoje leidžiamas pro

pagandos laikraštis anglų 
kalboje, “New Times” pra
neša iš Berlyno, kad Ame
rika ir Anglija blokuoja 
Berlyną tuo, kad neleidžia 
rusams maitinti Berlyno 
gyventojų. Sako, be Ameri
kos kišimosi, Berlyno gy
ventojai butų sotus ir ap
rengti...

te yra įrašytos išlaidos fi
nansų komisijai. Bet iš kur 
toki komisija atsirado? Pa
stoviųjų komisijų sąraše - 
tokios komisijos visai nėrti^i 
o kiek aš atsimenu, tai toki.

čechoslovakijos atstovas kpiųisija jau senai buvo nu-1 
Jungt. Tautų biudžeto ko- tarta panaikinti. Vienok tai 
misijoj, Dr. Jan Papanek, nabašninkei komisijai išlai- 
iškėlė kaltinimą prieš Rusi- dps vis dar daromos, 
ją, kad ji “kasdien pavagia Kaipo SLA narys noriu; 
iš Čechoslovakijos už milio- pareikšti didelę padėką iž-: 
nūs dolerių uraniumo ru-, do globėjams, p-lei Miku-i 
dų”. Mat, Rusija kasa Če- žiutei ir J. Maceinai, už jų 
vhoslovakijoj uraniumo i u- gerą seimui raportą. Jų ra
dus su vokiečių belaisvių I j urtas man daug ką paaiš-

Graikijos Pabėgėliai
Iš septynių milionų Grai

kijos gyventojų 653,533 
žmonės gauna pašalpą iš 
valdžios, kaipo pabėgėliai

darbo jėga ir čechijai nie
ko už tai nemoka. Prahos 
valdžia už tą atšaukia Pa
panek įgaliojimus.

Helgolando Sala

kino. SLA Nary*
Pittsburgh, Pa.

“Kontinuitetaa” Išstrakoio
Lietuviškos buvusios dik 

taturos pašlemėkai, kurie
Anglų karo orlaiviai da- vadinasi “tautininkais” vis

arba kaipo nukentėjusieji į rė kariškus pratimus vokie- dar dejuoja dėl ažminatilsj 
nuo karo veiksmų. Tai reiš-Įčių Helgolando saloje, ku-:Smetonos “kontinuiteto”. 
kia, kad kiekvienas dešim-irioje per karą buvo Hitle--Jie sako, Antanas buvo tei
tas Graikijos gyventojas rio submarinų bazė. Sala i sėtas Lietuvos valdovas, o 
yra daugiau ar mažiau nu- neturi gyventojų, todėl ten kada jis, uodegą parietąs, 
kentėjęs nuo bolševikų su- sprogadinamos bombos ir bėgo i užsienius, tai jis ir
1 ll *1* X* *1 ' -.1 M 1 ° T • A 1 X l_ -kelto pilietinio karo. daromi kitokie kariški pra- i visą Lietuvos valstybės šu

tiniai. ' verenitetą išsivežė savo ee-
--------  modanuose, kartu su savo

Argentinos Mėsa žmonos sijonais ir kaili:
Lenkijos “Valymas”

Pagal Maskvos nurody-j
mus, Lenkijos “socialistų” i Amerikos armija užpirko niais.
ir “valstiečių” bendrakelei-; Argentinoje 3,356,000 sva-j Ar jis “suverenitetą,” is- 
viškos partijos valo savo! rų mėsos, kuri bus nuga-, si vežė ar ne, tai visai leng

va išspręsti. Smetona Lie
tuvoje buvo karininkų šai-

eiles nuo visų “nacionalis-j benta į Europą Amerikos 
tų” ir “buožiško nusiteiki-i kareiviams maitinti. Už
mo” žmonių, kad tos par-'mėsą sumokėta $1,839,760. kos iškeltas į viršų diktato- 
tijos butų pribrendusios su- Mėsa bus vartojama tiktai rėlis. Jis galėjo iš Lietuvos
sijungti su komunistais. į Europoje, nes įstatymas 
Varšuvos spauda praneša, I draudžia Įvežti iš Argenti-
kad “valymas” 
mingai.

eina sėk-

Francijos Streikas
Francijos kariuomenė su 

ginklais išvarė streikuojan
čius darbininkus iš plieno 
dirbtuvių Nancy mieste. 
Laike susirėmimų 10 strei
kuojančių darbininkų buvo 
sužeisti. Nancy mieste Įvy
ko pirmas kruvinas susirė
mimas su streikuojančiais 
darbininkais, kuriuos išve
dė į streiką komunistai.

nos į Ameriką šviežią ar 
šaldytą mėsą.

“Rinkimai” Ispanijoj
Fašistinė Ispanijos dikta

tūra skelbia, kad lapkričio 
21 d. ir lapkričio 28 d. ten

išvežti savo kailiuką ir žmo
nos sijonus, bet kaip jis 
butų galėjęs išvežti tą, ko 
jis negalėjo turėti?

Pagal paties Smetonos ir 
jo svogerio parašytą “kon
stituciją”, kada tas atsipra
šant “prezidentas” bėgo. j 
užsienius, jis savo valdžią

>STQN

PANAMOS PREZIDENTAS DUODA PRIESAIKĄ

Naujas Panamos respublikos prezidentas Domingo 
Diaz Arosema (kairėj) iškelia ranką, duodamas 
priesaiką teisingai eiti savo pareigas. Dešinėj yra 
Panamos kongreso pirmininkas, kurs priesaiką pri
ima. ,

i Gerbiama redakcija, • KĄ DARYTI DfiL SKAUSMŲ 
Sveikinu visą štabą ir REUMATIZMO

siunčiu Maikio. Tėvui ant ARTHRITIS
gyvatinės, kad linsmiau bu- Jeiga jus kenčiate nuo Nugaros 
gyvatinės,kad linksmiau bu- skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Scia-
kartais supykęs levas gali sąnarių sustingimo. Neurilos. Fada-
nebeateiti Siunčiu S5 ir sr0e* *r ėabandykit radę iab- Iieutaietu. siunčiu « LETS dėl gerų pasekmių. Mes 1,0-
prasau prisiųsti 1949 metų nm. kad jus pamėgintumėt RADĘ
k •! Ipiii I < i vili ^11 •Uikšt*! HM- TABLĖTS (Bandomųjį Kieki) be jo- Kaienuouų. ,u auKsta pa hių lej.ų juĮns ^siųskit pinigų, o 
garba, Ig. Yasunska* tiktai savo vardą ir adresų, tad mes

Clpn Puik C’iUMdM jums lu°j P^i'edine Ubleūlių. Vi- Uien a dl K, vanatia j nurodymai ant pakelio. Nieko
i jums nelešuos, jei nepatiks. <4S)
i .\DKTMWAY HHAKM.UAL CO. 

139 N'orth Street.
ROCHESTER 5, NEW YORK 

Dept. 30

Sąjunga su Franko?
(Atkelta iš 2 psl.) 

jėgas, nėra palaidota. Ji yra VALERIJONO ŠAKNYS 
gyva ispanų liaudies širdy-1
je; ji yra gyva savo dešim
timis tūkstančių paliegėlių 
užsieniuose; ji vra gyva ir: 
tuo, kad Ispanijos Respub
likos vyriausybė veikia už-j 
sieniuose ir turį eilės vaJs-Į 
lybių pripažinimą.

Valerijono šaknys 
ramina nervus, pa
einančius iš rūpes
čio, persidirbimo, 
susikrimtimo ir be- 
migės; sakoma kad 
geras ir nuo nuo

giąs dienas ispanu poli-įmario’ nuo hi/teriios. zemų 
tinės grupės, nuo socialistų karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi
lki monarchistų, susitarė soklŲ nerxy ir Vldun

Del Tremtiniu Atvykimo
Kaip. vyksta tremtinių emi- Garantijas ar darbo ir 

gracija ir kaip sutvarkyti buto pasižadėjimus galima 
garantijas. siųsti ir per lietuviškas or-

Jau apie keturios savai- ganizacijas, kurių adresai 
tės, kai Amerikos valdžios buvo paskelbti “Keleivyje”, 
atstovai renka tremtinius Garantijoms blankus gali- 
pirmiesiems dviems laivams ma gauti BALF-e bei emi- 
pripildyti. Kuo remdamasi graeinėse agentūrose, Jeigu 
jie darys atr-anką iš dauge- turite bent po vieną garan- 
lio norinčiųjų kuo greičiau tijos pavyzdį, galite jas ir 
išvažiuoti iš Vokietijos, bu- patys rašoma mašinėle pa-
vo nežinoma. Kiek tenka dauginti
girdėti, pirmuosius laivus Parašus geriausia yra

dėl sudarymo pereinamo 
rėžimo Ispanijoj, iki ten ga
lės buti pravesti laisvi rin
kimai. Apie tokį susitarimą 
buvo painformuotos Londo
no ir Paryžiaus vyriausy-, AA
lies. Apie jį žino, be abejo,'svaro’ $100

idurių netvar- 
kumo. Supiaustykit vieną gerą 
arbatinį šaukštuką valerijono 
šaknų ir įdėkite į pantę verdan
čio vandens. Kada atšals, galit 
gerti vieną puoduką i dieną. Va
lerijono svaras, $2.00. Pusė

ir Washingtono vyriausy
bės. Jei Vakarų valstybės 
RIMTAI panorėtų apvalyti 
Ispaniją nuo fašistinės dik
tatūros, jos neabejojamai 
rastų ispanų liaudyje šir
dingą sąjungininką. Bet ar 
demokratijų vadai tuo ke
liu eis ir ai- didėjantis įtem
pimas tarp Rytų ir Vakarų 
leis tą padaryti, tai jau ki
tas reikalas. S. D*

PAIEŠKOJIMAI

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mas*.

įvyks “parlamento rinki- perdavė Merkiui, o Merkys.! norima pripildyti tokiais leisti patvirtinti notarui,
mai . Kokie tie rinkimai 
bus, aišku iš to, kad Ispa
nijoj tiktai viena valdžios 
“falangistų” partija turi 
teisę veikti, o kitos srovės 
yra draudžiamos ir perse- 

; kioiamos.

perdavė Paleckiui, o Palec
kis Stalinui ir tuo budu, 
pagal Chodokausk a i ė i ų 
“konstituciją”, Liet u v o s 
smetoniškas suverenitetas

Paieškau savo tėvo, Jono Malinau- 
į sko, kilusio iš Budų kaimo, Pakn- 

-1 žančio parapijos. Amerikon jis išvy- 
ninka'i tų amerikiečių gru- čiami pažymėjimai galima! įjieprjf\Sij buX bbai^il^

žmonėmis, prie kurių nega- kad vėliau nebūtų nesusi- 
lėtų prisikabinti laikrašti- pratimų. Per BALF siun

KAS MUMS RAŠOMA

atiteko Juozui Razbainin-J kintos. 
kui Maskvoje.

Bet “tautininkai” sako 
kitaip. Jie rokuoja, kad 
Smetona “dablekrosino”
Paleckį, nes jis, išvą^iupda-

pių, kurios yra dabartiniu, be notaro patvirtinimo sių- 
DP įstatymu labai nepaten- sti.

Vieniems Dėkui, Kitiem, IBiežįui,_ o iždo dobėtoml.M
Nė Išgraušt! dargi nė “išgraušt” nesakė.

Būdamas SLA narys, aš Pamaniau, gal iždo glo- 
atsidėięs skaitau musų or- bėjai tikrai neverti, padėkos 
ganą “Tėvynę”. Po Bosto^už kooperavimą? Taigi, dėl 
no seimo ypač skaitau, nes to su dar didesniu atsidėji- 
ten dedamas seimo proto- mu perskaičiau tų iždo glo- 
kolas. Mat, įdomu, ką sei- bėjų raportą apie piniginį 
mas veikė ir nuveikė. Bet SLA stovį. Perskaičiau ir 
kol kas tik viršininkų rapor- supratau tą jų raportą. Ja- 
tai iš to seimo tebuvo pa- j me be jokių gražių papuo
šk elbti. Ypač ilgas raportas. Šimų atpasakota musų or

sekretoriaus. ! stovis, įplaukos, išlaidos, iš-
Gal aš per daug “neišuči- j mokėjimai ir kokiame sto

tas”, bet turiu prisipažinti,! vyje yra turtas, 
kad iš sekretoriaus raporto i Iždo globėjai taip pat pa- 
ne daug ką sužinojau apie duoda žinių, kiek kuri pa- 
SLA piniginę būklę. Gal stovi komisija organizaci- 
raportas ''per ilgas, o gal jai kaštavo. Tik tame sąra-

Tokius pažymėjimus iš- 
Vienas iš nįrmuiu dvieju!pildę ir pasiuntę, kur reika- 

laivų pram atomai" "atvyks" i linga, busite viską padarę, 
Nevv Yorką spalių mėn. 21 kuo galite padėti tremti- 
d., O antrasis į Bostoną spa- niams emigracijos reikale.

mėn. gale. f juos dau-. ---Malonus Amerikos lietu- 
giausiai pateks tie tremti- viai 1 Atminkite, kad ne visi 
niai, kurie jau prieš liepos; tremtiniai turi giminių A- 
mėn. 1 d. buvo konsulatose merijoje. Vokietijoje yra 
prisaikdinti ir patikrinti ar- labai daug gerų žmonių, 

velande, tai jo “galia” ir mįjog saugumo policijos, kurie nieko neturi į ką ga- 
“valia” pereina Lozoraičiui; jų žmonių darbo ir buto lėtų Amerikoje atsišaukti

Kybartų Aktą” ir tame ak 
te pasakė, kad jei jis žūtų 
kailinius begelbėdamas Cle-

Romoje. Smetona žuvo. Da^ 
bar Lozoraitis, pagal tą 
“kybartinį aktą”, ir 
Smetonos įpėdiniu. nors
Mironas jo ir nepatepė.

Tai ve tokią filosofiją

garantijos yra sutvarkomos P^gelbos. Ar jie turi buti 
įvairiai. Kai kurie jų turi palikti pražūčiai? Parašy- 
laiškus iš giminių, kuriuose kitę man kas galėtumėte 
yra pažadamas darbas ir pasirūpinti tokiems žmo- 
butas. Tiems, kurie tokių uėms garantijomis. Rašy- 
laiškų neturi, emigracinės darni pažymėkite, kiek trem

finansinis ja, fe. «
viams tautininkų vadai. Jie! pasirūpins 
bazijasi, kad Smetonos “su- r
verenitefcas” dar “veikia” 
per Kybartų “aktą” Lozo-

vu.š i kokios pi ofesijos ir kiek 
Ameriką. šeimos narių. Aš jums per-

Paskutiniu metu Ameri- pavardes ir blankus
kos valdžios DP komisio- užpildymui. Bukite nuošir-

___ g*.
Mano adresas toks: (42)

Stasė Malinauskaitė 
814 W. Lombard Street,

Baltimore 1, Md.

BUKIT ATSARGUS YPAČ 
SENESNI ŽMONĖS.

Orui keičianties, dauguma žmonių 
apserga šalčiu ir kitomis ligomis. 
Buk pasirengęs nuo ligų apsiginti. 
Švilpa* Salve-Muetis Nr. 2 turi ma
lonią šilimą, gaivina kraują ir pasa
lina visokius paviršutinius skausmus, 
kaip reumatizmą, kojų, rankų, strė
nų ir sprando gėlimą, sąnarių ir mu
skulų sustingimą, neveiklumą, tirpi- 

, mą ir mėšlungio traukimą. Ir gera 
pagalba nuo nykstelėjimo, peršalimo 

' ir aštraus kosulio. Kaina $1.00.
Taipogi kurie turite kokių odos li

gų, išbėrimų, vočių, šašų, athlets 
feet, sinus, nudegimą, nušutimą, no
sies ar burnos nesveikumą, -žaizdų 
(tik ne VĖŽIO), kojų tinimą ar 
skaudėjimą, vartokit M. J. S. Mi- 
racle salve Nr. 3. Si mostis stebėti
nai greit gydo. Kaina tik *1.00. Jei 
‘-’rit kokių niežėjimų, ar Poison Ivy, 
vartokit Nr. 4 Salve nuo niežėjimo.
Jei turit PILĖS, kraujuojančius ar 

ne, vartokitNr. 5, naujai išrasta mo
stis nuo pilės, kurios pašalina be

* Kaina $2.00 už dėžutę.
. Nr. t M. J. S. Mirade Ointment 

Nonų Įspėti kanadieų Juozą, kuns for toothache. Pašalina dantų gėli- 
susjrasinejai su panele S. V—kaitė, m. jr smegenų nesveikumą. Nora 
gyvenančia Vokietijoje, tremtinių dantys ir neskauda, bet skauda sme- 
stovykloj, kad ji nėra panele, bet,genys> gausit pagalbą. Kaina $1.00. 
mano žmona, Kiaulenienė. į jej pirksit už $5.00, gausit vieną dė-

As dabar gyvenu Anglijoj, atva-, žutę dovanai.
2>3v^ čionai 18 V okietijos darbo į Siųsdami užsakymus, siųskit ir 
dirbti, ir_ sužinojau, kad mano žmo- money orderį ar čekį. j Kanadą 25c.

extra. Siunčiam ir C.O.D., kas pri
sius su užsakymu 30 centų stam- 
pom. Adresuokit: M. J. Švilpa. Bo* 
78, Sta. A, Hartford 6, Conn. Vieti
niai galit gauti E. Beris aptiekoj, 
158 Park st. (42)

NUO UŽ8I8ENUUS1Ų. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
Ht ODOS LIGŲ

Tie, kone kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz- 

t i i . do* njest’ “■ skauda. Kad pašalinti 
tomų. Tu gali būt, niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
taip jau smarkus, atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
kaip tūkstančiai k>; LEGULO Ointment. Jų gydomos 
tų, ką nuo 1887 ži-, ypatybės palepgvina jūsų skaudėj

r.a jau išvažiuoja Kanadon, kur ją 
Kviečia minėtasai Juozas. Prašau ap. 
sigalboti. Petras Kiaulėnas.

 (Skeib.)

Geriau Valgyk, Geriau ISrodvk,

GERUI! JAUSKIS
Nerei k i a jaustis 
“nupuolusiam” vien 
dėl užkietėjusių vi
durių bei jų simp-

įaicio kišenėje,, o dėl Sme-inieriai nustatė tvarką, kaip i_ nelaimę, patekusiems, SI} vaistą ski
tonos “akto” Kaune, kur į amerikiečiai sali pabengti žmonėms, nes tik nuo jūsų

raportas per ilgas, o gai jai Kaštavo. tame sąra- pįle^do° Merkiui^ tautinir?' .garantijas tiem- į^žuties ar ne^^
maPno razinas per trum- neadau ^iT’girT^- “a ir kur pą^sti. ""
pas? Tik supratau, kad ra- ir apeliacijų komisijai, Įab-,ton - (f tjk^ , 
porto gale sekretorius de- darybes, sveikatos ir jau- guuru
koja “už kooperavimą” pre- nuolių komisijoms. Gal tos Smetona, be abejo, buvo 
zidentui W. Laukaičiui, izd. komisiją dirbo ir išlaidų | per ’..g “

................P Bet tame načiame raoor- -°?iefcUV0J|B “Pr«*tfentu”
net tame pačiame rapor ls durtUVų malonės. Per 13 

metų jis melavo, švaistėsi 
kreivomis priesaikomis, per
sekiojo lietuvius ir bėgda
mas iš Lietuvos suvaidino 
komediją su “Kybartų ak
tu”.

K. Gugiui, vice prez 
Dargiui ir daktarui kv. S.

-r-

Skaitykit Naujienas
fe? TŪKSTANČIAI H 
r TŪKSTANČIAI J

Garantijos turi buti pa
ruošiamos skirtingai gimi
naičiams ir skirtingai drau
gams.

Jeigu Amerikoje gyve
nantis žmogus nori atsi
šaukti savo gimines, tai 
pakanka am vieno lapo 
pareikšti, kad tremtims bus

K, B&Laualcas,
135 St. Nieholas avė., 
Brooklyn 27, N. Y.

Skaitytojų Balsai

mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos

aojo ir vartojo ga<- 
ilviui liuosuoti, Trinerio 

Kartųjį Vyną. Jis moksliškai sutai
sytas iš Gamtos šaknelių, žolių ir . _ 
augalu. Jis veikia maloniai, švelniai vadinamos ATHLETE’S FOOT, su-
ir ..ai. u«k,.Uju^ jĮT.MBf'SS

rius. Gauk banką Trinerio šiandien i nQO dziustančios ir suskilusi
ir pats patirk jo gerumą. 1 Pastaba 
Jei negautum Trinerio savo mėgia
moj krautuvėj, prisiųsk tos krautu
vės adresą su $1.50 mums: Joseph 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chi- j vargusių, perštamų ir 
rago, ir gausi didelę 18 oz. bonką niežiančių kojų. Legulo 
Trinerio apmokėtu paštui.

Jos yra geros gy 
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu-

tą UrieSntą 
daiktas, yra 
BBdaiN-

pMncfizijoja, Noi 
!(ii savo gimtojo 1 
iv Jflsų giminfe, St 
mis ansiiinoti, aui

NAUJIENOS ti«iia _ l irl_ .. .
—skelbia Jų prisiunSamua p^alkojimna girai

NAUJIENOS - - -
lumaliatų, kurk 
Sta^taMa
Žmon*$* tomaiti kara pradžios, a paiko? "wdoato|’akta

yaisdnal plasta luoą tranngua 
»ti Uatovtt pat paskutiniM lai

tarpininkauja, 
ir pažįstamą

Yra žmonių, kurie gali; 
ginčytis dėl visafco, dėl. vi
sokių kvailysčių, Yra net 
tokių paikų žmonių, kurie 

i ir dėl Smetonos “su.vereniš- 
ko palikimo” nesigaili pa
diskutuoti, Mat, kiekvienas 
pagal savo skonį ir kiekvie
nas pagal savo papratimą!

Gerbiamieji,
Gavau pranešimą, kad 

aprūpintas butu ir darbu, iau Tėvo batai menki pali- 
Atskiro pažymėjimo iš ko- ko bekeliaujant pas mane. 
kio nors darbdavio nerei- Tai prisiunčiu $4, bus ant 
kia. batų. $3 už laikraštį, 50c.

Jeigu garantijos yra ruo- kalendoriui ir 50c. Tėvui 
siamos draugui ar šiaip pa- unt tabako. Su geriausiais 
žįstamam, tai reikia ant linkėjimais,, E. Petrauskas 

— i----  v Belleville, N. J.

TRINER’S 
BITTER WINE

damas po c ^L25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderi į: (42)

LEGULO. Dept. 2, 
4847 W. 14tk Streat, 

CICERO 5S. II.L.

1 NAUJIENOS tori

0IŲSUI1 ČEKĮ ARBA MOM1T 0R9M ADRESUI

NAUJIENOS
CUcaga S B>

vieno lapo padaryti buto
garantiją, o ant kito lapo ---------
gauti pažymėjimą iš kokio Gerbiama redakcija, 
ąors darbdavio, kad jis at- Prisiunčiu 4 dolerius, 
vykusį tremtinį priims i Tris už laikraštį, o vieną 
dfcrbą ir koki mokės atlygi- Tėvui ant gyvatinės. Linkė- 
nimą. ’ damas visa gera lieku jūsų

Visų gananti jų dvi kopi- Prelfauskas
jas reilpa pasiųsti į Wash- Ghicago, III.
Higtoną sekančiu adresu: ---------

Diąpfecęd Persons Com- Gerbiamieji, 
misąion, ftemier BuiJding, KalP pamačiau, kad

__ _____ Foųrth Floor, 71& 18tfi st., mano prenumerata baigiasi,
tątymai su. reikalingais kJnaJN- W., Washington, E>k C. ir vėJ atnaujinu net

New York, N. Y.

Dar turimą knygučių,

stijų Piliečiu?”, kur yra aiš
kiai išguldyti pilietybės įs-

simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis į 

“KELEW&”
63® Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Kitas dvi kopijas reikia dviems metams ir šiame 
pasiųsti tiesiai į Vokietiją laiškelyje prisiunčiu šešius 
bitiniams, kurie jas turi dolerius. Su aukšta pagar- 
tuojau nunešti Į Amerikos ba, Joseph Jaruševičius 
konsulatą. Easthampton, Mass.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išlei<lo “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų, ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim. Čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu;

636
“KELEIVIS”

So. Boaton 27, Masa.
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SUSIDARĖ BOSTONO kelionėj susirgęs. Geležin-

Lankėsi Redakcijoj
Praeitą ketvirtadienį mu

su redakcijoj lankėsi drau
gas A. Brazas, iš Anacor- 
tes, U'ashingtono valstijoj. 
Tai yra senas musų laik
raščio skaitytojas, skaito

Aukos šalpos Reikalams
Spalių 3 d. BALF vaka

rienėje, renkant aukas trem

Anglų Kalbos ir Pilietybės 
Pamokos Svetur Gimusiems

Anglų kalbos pamokos
tinių šelpimo reikalams, bu- svetur gimusiems ir paruo- 
vo surinkta *120 aukų. Išimas pilietybei gauti vyks 

Aukavo* Po *10 Antoni- kiekvieną antradienį ir ket- 
na Neveraitė ir J. Kasmau-; virtadienį, nuo 7:30 iki

-Keleivį” nuo pirmo jo nu-iškas. Po $5 aukavo: Svilie- 9;30 vai. vakare Camb- 
. o r 1merio- Brg- A. Brazas gy- nė, Sinkevičienė. Ant. Pi-|n^?e’,. Rindge Technikos

KOMITETAS TREMTI- kelio kompanijos pristatys ia Anacortes mieste jau. gaga. Liutkevičienė, Januš-i mokykloje, antrame aukšte,

na v i čius iš Bostono.
“Mamės ir Papės” Polkos

kontestą laimėjo: biznieriai 
Monika ir Kazimieras Ple- 
vokai iš So. Bostono.

Valco kontestą laimėjo: 
Irenė Kengriutė ir Algirdas 
Mitkus iš So. Bostono.

Įžangos dovanas laimė
jo: Moterišką skrybėlę —

į prieplauką reikalingą skai-j 31 *metus. 0 prieš tai gyve- kis, Walter Jakštas, Kazys Broadway gatvėj netoli nuo Barbara Sponcie, 1690 WaNIAMS PRIIMTI. _ _ . ... ........... ..... _ r__________
Pirmas laivas ateis Bosto- čių vagonų, į kuriuos atei- nQ metų Brocktone. Kar- 

nan apie 18 lapkričio. Viai bus susodinti ir umez- ^ gu juo atsįiankė jo sesu- 
Praėjusį penktadienį Bos- ti kur jiems reikia. Jeigu.yĮrs. Yackovicz iš 

tone įvyko įvairių organiza- kelionėj reikės persėsti 1 ki Brocktono ir Mrs. Pauline 
cijų konferencija atvykstan- tą traukinį, tai šitą reikalą \yajsnor iš \Yelmington.

priimti prižiūrės gelžkelio agentai. nuįncv mieste drg. A. Bra- 
Konfe- 4. Kiekvienas tremtinys zag Įuri brolį. Atvyko

tiems tremtiniams 
komitetui sudaryti.

Vileišis, F. Stočkus. ; viešosios bibliotekos. Kursų
Po $2 aukavo: J. Vinciu-

nas, Jurgis Stukas. Ona Ge- 
gužienė, Juozas Seleskas.
J. Arlauskas. Anna Ned- . 
vins, Dr. A. L. Kapochy, A.^asyti gali tą padaryti pa- 
P. Neviera. mokose.

..-A. A Vinro J -----------------------------------

RADIO ŽINIOS
Korp. 

Gra- 
laimėjimo

pradžia spalių 19 d. antra
dienį. Kursuose destis paty
rę mokytojai. Mokslas yra 
nemokamas. Norintieji už-

rencijai pirmininkavo Ed- ?ali atsivežti su savim iki - ~a po 31 metų aplanky- Po $1 davė: A. Yuga, J. 
yvard M. O’Connor, Federa-i-00 svarų bagažo, tik ne 
linės Displaced Persons Ko- maisto. Visas bagažas bu> 
misijos atstovas iŠ Wash* • nviAnlairni i>-
ingtono. Sudarytas komite
tas tremtiniams priimti bus _ . _______ ______r______ ___
žinomas kaip Reception mi, _ nes bus jau laive per- eįfjj.o jr per y eina didelis Kadrevičius, Jennie Stra- 1. I, J. Fox $300 kailinį 
Committee for the Port of žiūrėti. _ . laivų judėjimas į Alaską ir kauskas, R. Paul. P. Šnaras, koutą gavo: Ser. C. 409 T.

Lošto viršininkai P3*11.0' Kanadą. Ten A. Brazas už- J. Rudis, V. Paplauskas, W. Yankus, 124 Cushing avė., 
de mum> 11 musų laukia- auirino šeima, tris sūnūs, iš!Ambrose, At,q1s fhanlik 9 Tolm-ifmr,

tremtiniams labai y.,,;.,-,, ’

shington st., Roslindale; 
Automobile Seat Cpvers — 
Lillian Romanskiutė, 643 
E. 7th st., So. Bostono; 1 2 
gal. medaus gavo 019575."

Lietuvių Radio Korp. nuo
širdžiai dėkuoja visiems 
atsilankiusiems i jų ‘‘Pikni
ką Po Stogu ir Gražuolės 
Balių, taipgi nuoširdžiai 
dėkuoja visiems darbinin
kams, kurie dirbo šiame pa
rengime. S. ir V. Minkai.

itAr Žinot Kur Ką
Mes pranešam, kad turime 

sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
randuvojimui, kaip tai Eloor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadway. So.
Tel. SO 8-4148

Expert Watch Repairing] 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watehes - Jearelry - 
Radios - Electrical

379 W. Brcadway, So.
Tel. ŠOU 4649

Boston.
Konferencija posėdžiavo 

Greater Boston Community 
Council patalpose. Prasidė
jus 10 valandą ryto, ji užsi
tęsė iki 3:30 popiet. Iš di
džiųjų organizacijų, kurios 
rūpinasi išvietintais žmonė
mis, konferencijoj dalyvovo 
šios:

1. International Rescue 
and Relief Committee (li
beralų).

2. Protestonų Cburch 
World Service, kuriai pri
klauso 20 įvairių religinių 
grupių.

3. Žydų Sheltering and 
Immigrant Aid Society.

4. Katalikų National Ca- 
tholic Welfare Conference.

5. United Service for 
New Americans.

6. National Tra vėl Aid 
Society.

7. National Association 
of International Institutions.

8. Amerikos Raudonas 
Kryžius.

miems iremuniain> kiru , kuriu vienas šiais 
prielankiai nusiteikę. Girdi. į mįr- 
tik pasakykit, kaip jus no-; Anacortes nors ir yra 
rėtumet šitų žinomų Prie'[ šiaurėj, bet taip gerai yra 
mimą sutvarkyti, o \ iskas* apsau2rotas aukštais kalnais 
bus padaryta. Jie net pa- nuo įr šiaurės šalčių,
Siūlė konferencijos kad ten beveik nėra žiemos,
viams tuojau važiuoti 1 0 vasaros yra vėsios. Lietu- 
Commonwealth Pier ą 11 vbj ten vra kejios šei- 
pasinnkti geriausia patin-|m^g
karną prieplauką, kur trem-. D'rp A Brazas apžiurėjo 
tinių laivas tuietų sustoti. musa įstaigą atnaujino lai- 

Šitas pasiūk mas buvo užsakė “Keleivį” se-
rriimtas ir tuojau dalis kon-1^-į. ,jko $1
ferencijos nuvyko į uostą. mui 
Mums pasirodė parankiau-: 
šia penktoji prieplauka, ofi-Į 
cialiai žinoma kaip Com- 
monwealth Pier 5. Čia su
stos visi tremtinių laivai.

Konferencijai buvo pra-

r>e 1*- įzvn Vait-EUIHCI ciivijvn Lrtfr5
vo pakviesta Bostono uosto 
vyriausybė, kuri atsiuntė 3 
savo valdininkus: buvo ge
ležinkelių kompanijų atsto
vai ir gubernatoriaus atsto
vas. Lietuvius atstovavo M. 
Michelsonienė.

RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika.
2. Dainininkė Blanche 

Shimkus iš Worcesterio su 
savo akompaniste Mav Meš- 
kus.

3. Pasaka apie Magdutę.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG*#01I

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietomis Gydytojas ir Chirargaa
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akintos

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Anelė Chaplik, Doochester; 2. Television 
metais Josephine Valangevičienė, Setą gavo Ser. F 679 Mary 

Mrs. White, Helen Slaičiu- J. Bresnahan, 5 Clough st., 
nas, Ona Kolpenienė. Anna E. Lynn; 3. Kitą television 
Višniauskienė, Y. Golubic- setą gavo Ser J 869 P. Ca- 
kas, Senteekienė. Naujo- puano, Socony, E. Boston; 
kienė, J. Petrauskas, Va- 4. Dinėtte setą gavo Ser. A 
kauzas, Milda Anestaitė, 710 Antanas Zapėnas, 13 
F. Rutkauskienė, A. Tata- Hanover st., Nashua, N. H.; 
roniutė, M. Venis. A. Bal- 5. Grocery order — Ser. E 
čiutė, Rožė Raudonis, J. 556 Anna Anderson, 22 
Smiglis, P. Stonis. P. Sto- Oakland st., Newton; 6. 
nienė, D. Ruplienė. J. Ma- Portable Phonograph ir re- 
cinskas, P. Jaryienė, Ona kordų — Ser. G 637 Gen 
Marcinkus, A. Silver ir Al. St. Ange, 4 Highland pi., 
Chaplik. Roxbury; 7. 37 piece Kitch-

-------------- en Utensil ir Cooking setą
Mirė Mr*. P.Bematavičienė •—Ser. D 1383 Ann Cha-

‘K.” na-

Whi«t Parė Tremtiniams
šeštadieni, spalių 23 d. 

vakare L. Piliečių Draugi
jos svetainėje So. Bostone,

Tremtiniams priimti ir į tremtinių per du metu: bet! 
apgyvendinti buvo nustaty-! komisionier i u s 0‘Connor

, . . , x. . i vyks Lietuviu Darbininkų
nešta, kad pirmas tremtinių į)raUgijos 21 kuopos Whist 
laivas Bostonan ateisiąs partv gus gery dovanų ir 
apie 18 lapkndo n atv esiąs L2.a,.(jyg užkandžiai. Visas 
833 tremtinius. Antras atei- J pejnas ejs tremtiniams rem- Lietuvoje, 
siąs apie 1 ) gruodžio. Visi į y— vjsos dalyvaukite, su vaikais 
tremtiniai Europoje busią _____
koncentpjojami Bremerha- 
veno uoste ir tenai sodina
mi į laivus. Kad išvengus, 
čia susikimšimo, vienas lai
vas busiąs taikomas New.
Yorkui. kitas Bostonui.

Kongreso yra nutarta at
vežti Amerikon 205,000;

SECOND HAND LUMBER
2x4, 4x6 ir plonu lentų.

(41)Tel. SO 8-5965.
APSIDRAUSK NUO LI

GOS IR NELAIMĖS 
Už $12 per metu* gausi li-Sekmadieni iš ryto mirė towski, 132 Partridge stJ goję $25 pašalpos savaitei 

sena southbostonietė P. Gardnen Mass.; 8. 8 piece1 , •
Bėmatavičienė. sulaukusi Chronium Cocktail šetą , sa.ls. m.surance reikalais
apie 80 metų amžiaus. Ve- Ser. H 498 Elsie Powers, ' (nuo3o>
lionė gyveno ant M st. Ji 391 W. Broadway, So. Bos-
paliko. nubudime vyią Pet- ton, Mass. 
rą, sūnų Povylą ir dukterį Jaunimo polkos kontestą 

kurią rusai su laimėjo Mary Wilde iš So. 
išvežė į Sibirą. Bostono ir Kazimieras Ya-

■ I .ii ■HM..——-i' ' «

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
ito. 37 ORIOLE STRBBT 

Waat Raabory, Ma—
Tel. PArkwey 7-1233 W

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway, 
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos:

Ir
S IU « 
TU I

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS.

Talafonas: SOUth

tas šitoks planas:
1. Išplaukiant iš Europos

tremtinių laivui, iš tenai 
bus Atsiųstas atvykstančių
jų sąrašas toms organizaci
joms, kurios bus surištos su

paaiškino, kad dėl laivų! 
stokos nebusią galima at
vežti daugiau kaip 20,0001 
per metus.

Šitoj konferencijoj teko 
sužinoti dar vienas malonus

Bostono uostu. Sąraše bus J dalykas, būtent tas, kad 
paduoti tremtinių vardai 
bei pavardės, ir nurodyti 
ądresai tų žmonių, kurie 
juos kviečia. Kiekvienas 
tremtinys turės prisegtą 
ženklą, parodantį kuriai or
ganizacijai jis priklauso.

Jeigu tremtinys neturės 
paskirtos jam organizaci
jos, tai jis turės ženklą su 
užrašu: “Commission case”.
Toki ateivį pasiims savo ži
nion “Travelers Aid So
ciety”. Nei vienas nebus iš
leistas iš laivo be priežiū
ros. Kiekvienas bus prista
tytas ten. kur jis vyksta.

2. Atėjus laivui į uostą, 
prieplaukoje bus Įrengta 
kantina (virtuvė), kuri pa
gamins atvykusiems tremti
niams maisto. Be to, bus 
įrengtas garsiakalbis ir ra
dijo mikrofonas. Organiza
cijų atstovams bus pa-taty- 
ti rašomieji stalai ir kėdės.
Visa tai parūpins preziden
to Trumano paskirta Fede-

pirmenybė šitoj imigracijoj 
turi Pabalčio kraštų žmo-i 
nės: lietuviai, latviai ir es
tai. M. M.

Norintiems Mokytis Angliš
kai ir Ruoštis Pilietybei
Šią savaitę praneša iš Bo- Į 

ston Public School Depart
ment, Evening Division, jog i 
šimet atsidarė So. Boston' 
High School, Thomas ParkJ 
vakarinė mokvkla. Pamo
kos prasidėjo šį ketvirtadie
nį. Kaip paprastai, klasės 
laikomos pirmdieniais, ant
radieniais ir ketvirtadie-Į 
niais nuo 7:30 iki 9:30 vai. 
vakare. Matrikulacija 50c.

Jei tam tikras skaičius 
tremtinių pasirodys, jog jau 
užtektinai angliškai moka. 
viena mokvtoja bus paskir
ta priruošti tremtinius prie 
pilietybės ekzaminų.

SLA 359 kp. Mitingas
Dorchesterio SLA kuopos 

ral Displaced Persons Com-| susirinkimas Įvyks šį penk- 
mission. j tadienį, spalių 15 d. 8 vai.

3. Amerikos Raudonojo vakare Dorchesterio L. P. 
Kryžiaus atstovai taipgi bus Klubo patalpose, 1810 Dor- 
prieplaukoj ir suteiks medi- chester avė. Visi nariai pra- 
cinos pagalbą, jei kas butų šomi dalvvauti. Valdyba.

REIKALINGI PATYRĘ INDŲ PLOVĖJAI

Darbas nuo 5 vai. popiet iki 1 valandos ryto, 6 
dienos į savaitę. Alga labai gera. Kreiptis po 5 vai. 
popiet į (42)

BLINSTRUB’S VILLAGE,
304 W. Broadway, South Boston.

—

This advertisement spmuored by BOSTON EDISON COMPANY

ELECTRIC INSTITUTE 
OF BOSTON

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandas: 3-4 Ir S-S 

Nedėliomis ir SventadlsnlaSs:
■so 19 iki IS ryta

278 HARVARD STREET 
anas SL, arto Csntral Bt

CAMBRIDGĘ. MASS.

TaL ŠOU

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nna 9 ryto SS 7

Saredomia:
Nna • ryto H 11

447 Broadw«y
SO. BOSTON.

DR. G. L. KILLORY
IS Tremont St, Kimbal 

Kambarys 295
BOSTON. Tlef. Lafayette 2271 

arba: 8omerset 2044-J ____
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraaje Patikrinimų

Valandos:
Nno 9 ryto iki 7---------------
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

• -

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai:
Juozas Arlauskas Ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 814L

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Morera)

Per kramtom
čia pat ir i to-1 
limaa vietas.
Sausi priežiūra,
926 BROAD9TAT,

SO. BOSTON, MAI 
TeL SOUtb Boston 4612

r




